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Vážení občané Českého Brodu, Liblic, Štolmíře a Zahrad, milí sousedé,
nedávno uplynuly tři měsíce od nástupu nového vedení města. Jak psali v předchozích číslech paní místosta-
rostka i pan místostarosta, naše spolupráce funguje velmi dobře. Myslím, že se vhodně doplňujeme nejen svým 
profesním zaměřením. Od 1. 2. 2023 se k nám připojil nový tajemník městského úřadu, kterým jsem na základě 
doporučení výběrové komise jmenoval pana Mgr. Jiřího Paulů. Přestože jde čistě o úřední pozici, rádi bychom 
vám jej v tomto čísle krátce představili. Jiří Paulů je občanem Českého Brodu krátce, ale výběrovou komisi, kam 
jsem přizval i nestranné odborníky odjinud, oslovil odbornými kvalitami, vystupováním i stabilní profesní histo-
rií ve veřejné sféře. Věřím, že náš úřad bude pod jeho vedením nejen dobře fungovat, ale posune se i směrem 
k větší elektronizaci některých agend. 
Běh jednání, seznamovacích schůzek, porad i kontrolních dnů by se za  m dal charakterizovat jako hek  cký. 
Práce je více než dost, což, jak pevně věřím, bude brzy vidět i na životě v našem městě.  Rád bych několik témat 
vyzdvihl. Pokračují jednání s developery, včetně toho největšího, tedy cukrovaru. Před koncem roku se nám ko-
nečně podařilo dokončit zdlouhavá jednání s obcemi zúčastněnými na projektu svazkové školy. Obce se budou 
fi nančně podílet na spoluúčas   k dotaci, a to podle předpokládaného počtu žáků s  m, že po dokončení školy 
bude vytvořen společný školský obvod. Dě   z něho budou mít zaručeno přije   do školy do výše její kapacity. 
Některé obce se však nepřipojily. Pokud se to nezmění, žáci z těchto obcí svazkovou školu navštěvovat nebudou. 
Na jaře proběhne výběrové řízení na stavební fi rmu, českobrodská část školy by měla být hotova nejpozději do 
1. 9. 2025.
Od prvních dní se věnujeme též pokroku v dalších rozpracovaných projektech. Upravujeme dokumentaci k Žiž-
kově ulici s cílem snížit náklady na její rekonstrukci, kterou bychom společně s krajem rádi zahájili příš   rok. 
Dokončili jsme jednání o koupi liblické školy a již v budově internátu připravujeme stavbu dalších učeben. Finali-
zujeme přípravu přečerpávací stanice a odlehčovací komory ve Sportovní ulici. Zadali jsme projekt tzv. propojky 
skrz areál ZZN a fi nalizujeme přípravu okružní křižovatky. Iniciovali jsme koordinační jednání se síťaři s cílem 
významně pokročit v projektování nových povrchů komunikací a chodníků, například v ulicích K Dolánkám, So-
kolovská, Bedřicha Smetany, Nábřežní, Nová nebo páteřních chodníků v Liblicích. Plány plynařů či ČEZu se dosud 
se záměry města příliš nekryly. 
Možná jste si všimli, že se vás od podzimu více ptáme na to, co si myslíte. To souvisí s tvorbou nového strategic-
kého plánu, ale také s nutnou par  cipací veřejnos   na chystaných projektech revitalizace náměs  , parku včetně 
Pivovarského rybníka a deponie za jatkami. Ale i poté chceme rozvoj města plánovat společně s Vámi, jako jsme 
to udělali například u rekonstrukce lokality na Křemínku, kde se v lednu uskutečnilo veřejné projednání.  
Milí sousedé, prosím, zapojte se podle své chu   a sil do života našeho města. Například účas   v dalším ročníku 
par  cipa  vního rozpočtu Broďáci Brodu, který právě startuje.

Tomáš Klinecký, starosta města
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3Krátce z města

Ve dnech 13. a 14. ledna proběhlo první kolo a ve 
dnech 27. 1. a 28. 1. druhé kolo prezidentských vo-
leb. V Českém Brodě zvítězil Petr Pavel se ziskem 
69,05 % ve druhém kole před Andrejem Babišem, 
který získal 30,94 %. Volební účast v našem městě 
činila 68,12 % v prvním a 69,58 % ve druhém kole 
(v roce 2018 byla volební účast 62,21 % v prvním 
a 66,36 % ve druhém kole). Podrobné výsledky na-
leznete na webových stránkách města. Děkujeme 
všem členům okrskových volebních komisí za po-
moc při organizaci voleb. 

Starosta města Mgr. Tomáš Klinecký jmenoval no-
vým tajemníkem městského úřadu Mgr. Jiřího Pau-
lů, který zvítězil ve výběrovém řízení. Otevřeného 
konkurzu se zúčastnilo deset uchazečů, z nichž 
vybírala komise složená z vedení města, zástupce 
krajského úřadu, zástupců našeho městského úřa-
du a dvou tajemníků z jiných měst. Své funkce se 
nový pan tajemník ujal 1. 2. 2023. Rozhovor s pa-
nem tajemníkem naleznete uvnitř tohoto čísla.  

Ve čtvrtek 12. 1. 2023 se v obřadní síni českobrodské 
radnice za účas   vedení města a projektanta konalo 
veřejné projednání návrhu nové podoby lokality Na 
Křemínku. Město plánuje rekonstrukci povrchů v uli-
cích Na Prutě, Za Drahou, V Lánech a Na Křemínku. 
Součás   úprav bude obnova chodníků a vozovek se 
zachováním obousměrného provozu a zavedením 
zóny 30, instalace zpomalovacích prvků do křižova-
tek a nová organizace parkovacích míst. Úpravami 
projdou i zelené plochy, kam se bude částečně vsa-
kovat dešťová voda, a stanoviště tříděného odpadu. 

Na svém prvním letošním jednání dne 11. 1. 2023 
se rada města opět věnovala problému přemnože-
ných holubů, kteří ve městě znečišťují fasády budov 
a působí další ob  že. Rada města dále souhlasila 
s podáním žádos   o dotaci z rozpočtu Středočes-
kého kraje na modernizaci technického vybavení 
městské knihovny. Rada města též vyhlásila veřej-
nou zakázku na realizace tří tůní v k. ú. Doubrav-
čice, Kozojedy a Tuchoraz v městských lesích. Na 
akci, jejímž cílem je obnova přirozených funkcí kra-
jiny a lepší zadržování vody v přírodě, jsme získali 
evropskou dotaci ve výši 750  s. Kč. 

Byly vyhlášeny výzvy k podání žádos   o dotace pro 
rok 2023 v Programech podpory sportu, kultury 
a volného času. Žádos   o dotace je možné podat 
od 19. ledna do 20. února 2023. Předpokládaná 
alokovaná částka v programu č. 1 Zabezpečení pra-
videlné činnos   NNO je 2,5 mil. Kč a předpokládaná 
alokovaná částka v programu č. 2 Podpora tradič-
ních akcí města, vybraných forem práce i s neorga-
nizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace 
města je 0,5 mil. Kč. Obě výzvy a další podrobnos   
jsou uveřejněny na úřední desce městského úřadu. 

Rada města též na jednání dne 11. 1. 2023 schvá-
lila dodatek smlouvy o potravinové pomoci s Po-
travinovou bankou Central, z. s., na jejímž základě 
je prostřednictvím odboru sociálních věcí a škol-
ství poskytována potravinová pomoc osobám bez 
přístřeší i matkám samoživitelkám, jejich rodinám 
a dalším potřebným. 

Na jednání dne 25. 1. 2023 rada města odsouhla-
sila podání žádos   o dotaci z rozpočtu Středočes-
kého kraje ve výši 200.000 Kč na vybavení pěší 
cesty mezi Ekocentrem Vrátkov a parkovištěm 
u Doubravčic, kde se nachází autobusová zastávka, 
dese   naučnými panely s environmentální téma  -
kou. Infopanely budou sloužit dětem účastnícím se 
výukových programů i dalším návštěvníkům lesa. 
Rada města též schválila upravená pravidla pro zři-
zování vyhrazených parkovacích míst. Ta je možné 
zřídit pouze pro veřejnou ins  tuci nebo zdravotně 
pos  žené občany, kteří jsou držitelem průkazu ZTP 
nebo ZTP/P.    

V pondělí 30. 1. 2023 se konalo první letošní jedná-
ní zastupitelstva. Zastupitelé na něm schválili roz-
počet města na rok 2023 a střednědobý rozpočtový 
výhled. Rozpočet s příjmy 230,6 mil. Kč je schodko-
vý. V celkových provozních výdajích, rovněž ve výši 
230 mil. Kč, se promítlo i navýšení cen energií. K in-
ves  čním výdajům ve výši 51 mil. Kč je nutné přičíst 
i další inves  ce hospodářských středisek a přesun 
prostředků do fondu komunikací ve výši 11 mil. Kč. 
Ke kry   plánovaného schodku slouží nespotřebo-
vaných 30 mil. Kč z předchozího roku a také fond 
infrastruktury ve výši 32 mil. Kč. Letošní rozpočet 
tak bude opět významně inves  ční. Více v článku 
uvnitř tohoto čísla. 

Jak jsme vás již informovali, probíhá vyhodnocení 
námitek a připomínek k návrhu změny č. 3 územ-
ního plánu města. Ke schválení změny č. 3 by mělo 
dojít na dubnovém jednání zastupitelstva města. 
Na lednovém jednání zastupitelé schválili zařazení 
dalších podnětů fyzických a právnických osob do při-
pravované změny č. 4 územního plánu města, jejíž 
pořizování by mělo započít ihned poté. Usilujeme 
o to, aby změna proběhla zkráceným postupem.  

Výtěžek letošní tříkrálové sbírky organizované řím-
skokatolickou farnos   Český Brod byl rekordní. 
Celkem se vybralo 262.264 Kč. Děkujeme všem 
dárcům i koledníkům. 
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4 Krátce z města

Na zasedání dne 30. 1. 2023 zastupitelé po čtyřech 
letech schválili ukončení tzv. stopstavu pro napojo-
vání na kanalizační síť města. Intenzifi kací čis  rny 
odpadních vod byla navýšena její kapacita na 13 300 
ekvivalentních obyvatel. Čis  rna je od září v ročním 
zkušebním provozu. Ukončení stopstavu se však za-
 m netýká severozápadní čás   města, která je sve-

dena na nevyhovující přečerpávací stanici a odleh-
čovací komoru ve Sportovní ulici. Tu v letošním roce 
čeká kompletní rekonstrukce. K ukončení stopstavu 
připojování na vodovodní síť města dojde pravdě-
podobně v červnu tohoto roku po kolaudaci nových 
vodních zdrojů, vodovodního přivaděče a hlavního 
vodojemu. Město umožní přednostní napojení stá-
vajících nemovitos  , které mají kanalizační řad na 
hranici pozemku a kterých je stále několik desítek.

Stále pokračují některé stavby, a to budování nové 
ATS (automa  cká dotlakovací stanice) na sídliš   
spojené s výměnou vodovodu a kanalizace v Pa-
lackého ulici. Pokračuje také rozsáhlá rekonstrukce 
staré radnice č. p. 1, kde sídlí knihovna a informační 
centrum. Rekonstrukce zahrnuje část přízemí, kde 
by měla vzniknout kavárna, vybudování výtahu do 
1. patra a celé prostory knihovny v 1. patře. Sou-
čás   akce je též stavba schodiště do podkroví, kde 
město plánuje komunitní mul  funkční sál. Stará 
radnice č. p. 1 je k roku 1402 nejstarší historicky 
doloženou radnicí (tehdy ještě) poddanského měs-
ta v českých zemích. Později v budově sídlil okresní 
soud (1848 – 1960).

Zastupitelé rovněž odsouhlasili dodatek ke smlou-
vě o spolupráci s developerem projektu Pod Male-
chovem, na jehož základě bude na město převeden 
další pozemek pro budoucí parkovou a sportovní 
plochu u Šembery. Projekt Pod Malechovem vznik-
ne v ulici Prokopa Velikého a městu se podařilo 
vyjednat nejen fi nanční spoluúčast developera na 
občanské vybavenos   ve výši přes 12 mil. Kč, ale 
též převod pozemku pro cyklostezku propojující 
tuto lokalitu s městským parkem.   

Zastupitelé také na jednání dne 30. 1. 2023 sou-
hlasili s přípravou a realizací revitalizace českob-
rodských náměs  , revitalizace Jiráskových sadů 
(městský park) a revitalizace deponie za jatkami. 
Na tyto tři akce zamýšlí město žádat o evropské do-
tace. Dále zastupitelé souhlasili s přípravou a reali-
zací výstavby nové Mateřské školy Kollárova, u níž 
v současné době čekáme na výsledek podané žá-
dos   o dotaci, a vybudování dalších učeben Střední 
školy managementu a grafi ky v bývalém domově 
mládeže. Tuto akci bude město realizovat poté, co 
převezme celou školní budovu do svého majetku. 

V lednu se na městském úřadě konalo jednání, na 
kterém zástupci města koordinovali záměry oprav 
komunikací a chodníků s jednotlivými správci in-
ženýrských sí   (vodovod a kanalizace, elektrické 
vedení, plynové vedení, op  cké kabely). Vedle ob-
novy povrchů lokality Na Křemínku, Nábřežní, pá-
teřních chodníků v Liblicích a Žižkovy ulice společně 
se Středočeským krajem plánujeme též kompletní 
rekonstrukci ulic K Dolánkám, Sokolovská, Bedřicha 
Smetany a dalších. 

Podle informace z jednání starosty města na mi-
nisterstvu dopravy je stát připraven vybudovat 
obchvat Českého Brodu (přeložka silnice č. II/272) 
v celé délce trasy tzv. vysokorychlostní tra   (VRT) 
mezi městysem Kounice a kolínskou silnicí I/12. 
Takto trasovaná silnice, která by současně poslou-
žila jako obslužná komunikace pro vysokorychlostní 
trať, by však křížila kolínskou silnici I/12 až v místě 
křižovatky u Třebovle. K této stavbě by ale na roz-
díl od původní trasy mohlo dojít rela  vně brzy, a to 
přibližně do 10 let.   

Zastupitelstvo města též na svém jednání dne 
30. 1. 2023 schválilo kupní smlouvu na odkup areálu 
střední školy v Liblicích. Částku 84 mil. Kč budeme 
splácet bezúročně po dobu 10 let. Vedle školních 
budov a tělocvičny ke škole náleží více než 5 ha po-
zemků, které lze využít jako sportoviště nebo zázemí 
volnočasových ak  vit. Zastupitelstvo též schválilo 
smlouvu o vzájemném započtení pohledávek mezi 
Dobrovolným svazkem obcí a městem Český Brod, 
kterou se pro   sobě započte první splátka na stavbu 
svazkové školy a úplata za zřízení práva stavby a za 
projektovou dokumentaci její českobrodské čás  , 
kterou tvoří přístavba Základní školy Žitomířská.  

Zastupitelstvo dále na jednání dne 30. 1. 2023 
schválilo pravidla par  cipa  vního rozpočtu, kam od 
začátku února můžete podávat nové návrhy. Opět 
je vyčleněno 600  s. Kč, přičemž minimální výše 
nákladů na jeden návrh je nově 50  s. Kč. Maxi-
mální náklady na jeden návrh jsou opět 400  s. Kč. 
Podrobnos   včetně harmonogramu letošního roč-
níku najdete na www.brodacibrodu.cz. Zastupitelé 
také odsouhlasili fi nanční podporu 10  s. Kč zá-
chranné stanici pro zraněná a hendikepovaná zví-
řata na Huslíku nedaleko Poděbrad.
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5Věstník

Body projednávané radou města 11. 1. 2023
  1.  Smlouva o dílo na těžební činnost harvestoro-

vou technologií - předmýtní úmyslná.
  2.  Vyhodnocení veřejné zakázky - pořízení shrno-

vače klestu a vyvážecího vleku pro město Český 
Brod.

  3.  Souhlas se zadáním veřejné zakázky – tůně.
  4.  Ekocentrum Vrátkov - ceník ak  vit 2023.
  5.  CVIK - souhlas s podáním žádos   o dotaci ze 

Středočeského kraje na modernizaci tech. vy-
bavení knihovny.

  6.  Prodloužení nájemní smlouvy, byt č. 3, Arnošta 
z Pardubic 25, Český Brod.

  7.  Rámcová kupní smlouva na kancelářské a dro-
gis  cké potřeby pro MěÚ.

  8.  Odměna řediteli příspěvkové organizace Školní 
jídelna Český Brod.

  9.  Pronájem prostor sloužících k podnikání ev. 
č. 202100118 - v budově č. p. 202 Krále Jiřího.

10.  Vyhlášení záměru - prodej podílu 1/12 pozem-
ku v k. ú. Pornice.

11.  Finanční příspěvek na infrastrukturu - Epico In-
terna  onal, s. r. o. - vrácení.

12.  Dohoda o fi nančním příspěvku Polyfunkční ob-
jekt Krále Jiřího 213.

13.  Kupní smlouva na prodej hrobového zařízení 
na hrobovém místě A-149-VIII hřbitov Český 
Brod.

14.  Odkup pozemků a staveb v k. ú. Liblice u České-
ho Brodu (SOŠ).

15.  Provedení měrných kampaní na vodovodní 
a kanalizační sí   města Český Brod - dodatek 
č. 1 ke smlouvě o dílo.

16.  Žádost o souhlas vlastníka komunikaci s užívá-
ním 24 parkovacích míst na náměs   Arnošta 
z Pardubic.

17.  Věcné břemeno - ČEZ obnova NN Liblice u Čes-
kého Brodu - ul. Nová, Ls  bořská.

18.  Věcné břemeno - ČEZ obnova NN Liblice u Čes-
kého Brodu - Ve Staré Vsi.

19.  Rozšíření SW vybavení městské policie.
20.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o potravinové pomoci.
21.  Změna zřizovací lis  ny ZŠ Žitomířská, Český 

Brod - rozšíření doplňkové činnos  .
22.  Informace - vyhodnocení Gothardského posví-

cení 2022.

23.  Informace - zápis z jednání komise pro místní 
čás   ze dne 30. 11. 2022.

24.  Informace - zápis z jednání komise pro územní 
rozvoj, stavebnictví a dopravu dne 12. 12. 2022.

25.  Informace - zápis z jednání komise bezpečnos   
15. 12. 2022.

26.  Informace - stav holubů v zimní sezóně 
2022/2023.

Body projednávané radou města 25. 1. 2023
  1.  Smlouvy o dílo na pěstební a těžební činnost na 

rok 2023.
  2.  Kupní smlouva č. 223020048/1 na prodej vlák-

niny, Kupní smlouva č. 223020053/1 na prodej 
kula  ny a Dohoda o elektronickém vystavování 
daňových dokladů kupujícím za prodávajícího 
se společnos   Hradecká lesní a dřevařská spo-
lečnost, a. s.

  3.  Kupní smlouva č. LW23-296 a 5826/23 na pro-
dej kula  ny a vlákniny se společnos   Wood 
& Paper, a. s. - 1. Q 2023, do Labe Wood, s. r. o. 
a Mondi Ště  .

  4.  Kupní smlouva č. 2321000041/1 na prodej 
jehličnaté kula  ny se společnos   LESS & TIM-
BER, a. s. - pila Čáslav.

  5.  Vyhodnocení veřejné zakázky - pořízení shrno-
vače klestu a vyvážecího vleku pro město Český 
Brod.

  6.  Ekocentrum Vrátkov - žádost o dotaci na nauč-
nou stezku.

  7.  Doporučení schválení rozpočtu města Český 
Brod na rok 2023.

  8.  Doporučení schválení střednědobého rozpoč-
tového výhledu 2024 – 2026.

  9.  Žádost o poskytnu   fi nančního příspěvku pro 
ZO ČSOP Polabí, IČO: 70843473.

10.  Žádost o sponzorský dar Základní škola a Prak-
 cká škola Kostelec nad Černými lesy, 

IČO: 70836264.
11.  ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory 

- změna výše úhrad za poskytování sociálních 
služeb.

12.  MŠ Kollárova - žádost o čerpání RF.
13.  Žádost o přehodnocení výše nájmu a zejména 

infl ační doložky zrušení infl ační doložky.

Věstník
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6 Věstník
14.  Dohoda mezi městem Český Brod a DSO o vzá-

jemném započtení pohledávek.
15.  Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za 

rok 2022.
16.  Pozemky v prostoru bývalého nákladového ná-

draží.
17.  Odkoupení pozemků v k. ú. Liblice u Českého 

Brodu (u ČOV).
18.  Předkupní právo podle § 101 zákona o územ-

ním plánování Štolmíř, parc. č. 179, 180.
19.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci Pod Ma-

lechovem.
20  Žádost společnos   ProMedicus Home Care 

Services, s. r. o. - snížení nájemného z důvodu 
nezpůsobilos   prostor.

21.  Přehled uzavřených věcných břemen za rok 
2022.

22.  Souhlas s podáním žádos   o dotaci na prů-
zkumné práce potřebné ke zpracování analýzy 
rizik kontaminovaných lokalit - deponie za Jat-
kami v Českém Brodě.

23.  Zrušení stopstavu napojování nemovitos   na 
kanalizační síť města Český Brod - I. etapa.

24.  Schválení jednacího řádu komisí Rady města 
Český Brod.

25.  Doporučení schválení jednacích řádů výborů 
Zastupitelstva města Český Brod.

26.  Pravidla par  cipa  vního rozpočtu města a har-
monogram pro rok 2023.

27.  Pravidla pro zřizování vyhrazených parkovacích 
míst na místních komunikacích města Český 
Brod.

28.  Jmenování člena komise pro regeneraci MPZ 
a veřejný prostor.

29.  Informace - zápis z jednání Komise pro sport 
a volný čas dne 4. 1. 2023.

30.  Souhlas s přípravnou a realizací projektu - pře-
stavba prostor Střední školy managementu 
a grafi ky v Liblicích.

31.  Gothardská pouť.

Body projednávané zastupitelstvem města 
30. 1. 2023
  1.  Schválení střednědobého rozpočtového výhle-

du 2024 – 2026.
  2.  Schválení rozpočtu města Český Brod na rok 

2023.

  3.  Pravidla par  cipa  vního rozpočtu města Český 
Brod.

  4.  Žádost o sponzorský dar Základní škola a Prak-
 cká škola Kostelec nad Černými lesy, 

IČO: 70836264.
  5.  Žádost o poskytnu   fi nančního příspěvku pro 

ZO ČSOP Polabí.
  6.  Dohoda mezi městem Český Brod a DSO o vzá-

jemném započtení pohledávek.
  7.  Rozšíření SW vybavení městské policie.
  8.  Změna zřizovací lis  ny ZŠ Žitomířská, Český 

Brod - rozšíření doplňkové činnos  .
  9.  Schválení jednacích řádů výborů Zastupitelstva 

města Český Brod.
10.  Revokace usnesení určení počtu členů kontrol-

ního výboru a volba dalších členů.
11.  Odkup pozemků a staveb v k. ú. Liblice u České-

ho Brodu (SOŠ).
12.  Pozemky v prostoru bývalého nákladového ná-

draží.
13.  Zrušení stopstavu napojování nemovitos   na 

kanalizační síť města Český Brod - I. etapa.
14.  Souhlas s inves  ční akcí - pořízení shrnova-

če klestu a vyvážecího vleku pro město Český 
Brod.

15.  Souhlas s realizací a přije  m dotace - veřejná 
zakázka - zbudování tůní.

16.  Souhlas s přípravou inves  ční akce - revitaliza-
ce deponie za Jatkami.

17.  Souhlas s přípravou inves  ční akce - revitaliza-
ce Jiráskových sadů.

18.  Souhlas s přípravou inves  ční akce - revitaliza-
ce náměs   v Českém Brodě.

19.  Souhlas s přípravou inves  ční akce - výstavba 
nové MŠ Kollárova.

20.  Schválení podnětů č. 18 - 27 k pořízení změny 
Územního plánu Český Brod.

21.  Zápis z jednání fi nančního výboru a schválení 
plánu činnos   FV na rok 2023.

22.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci Pod Ma-
lechovem, s. r. o.

23.  Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu 
města Český Brod - program 3, TJ Slavoj Český 
Brod, IČO: 00663191.

24.  Souhlas s přípravnou a realizací projektu - pře-
stavba prostor Střední školy managementu 
a grafi ky v Liblicích.
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7Z radnice

Český Brod není Vaším rodným městem a jste tu 
velmi krátce, nikdo Vás nezná, mohl byste se ob-
čanům v krátkos   představit?

Milí českobrodš  , liblič  , štolmířš   a zahradš  , 
dámy a pánové… 

Je mi 40 let, pocházím z Krkonoš (konkrétně z Vrch-
labí), vystudoval jsem politologii na UK v Praze, 
pracoval jsem nejprve jako metodik na minister-
stvu pro místní rozvoj v Praze a poté více než 14 let 
jako ředitel Společenského domu Jilm v Jilemnici, 
kde jsem pečoval o kulturní dům, kino, informační 
centrum, knihovnu a pivovar (což je bohužel jen 
pouze místní název). Velkou část svého života jsem 
se věnoval také vrcholovému sportu – nejprve 
sjezdovému lyžování, poté stolnímu tenisu a nako-
nec tanečnímu sportu, kterému se věnuji dodnes 
(už ne ak  vně, ale jako mezinárodní porotce, lek-
tor, funkcionář a diplomat).

Jaké jsou Vaše plány a pracovní cíle na úřadě?
Nejprve bych rád detailně poznal chod úřadu a na-
čerpal místní znalos   a zkušenos  , protože podle 
mých informací je místní úřad profesionální, kva-
litní a dobře organizovaný. Samotné řízení úřadu je 
pak už cíl sám o sobě.

Já vím, že jste ve své funkci krátce, ale máte už 
stanovené priority, kterým se chcete v nejbližší 
době věnovat?
Rád bych se prioritně věnoval prezentaci města 
a městského úřadu, orientaci úřadu na klienta (ob-
čana), vzdělávání úředníků a podpoře místních akcí 
a spolků. 

Chystáte i nějaké změny v chodu úřadu nebo ně-
jaké inovace?
Jak jsem již zmínil, nejprve bych rád úřad poznal, 
věřím, že změny a inovace by měly přicházet při-

rozenou cestou, vývojem a s respektem ke zku-
šenostem. Přesto bych už nyní chtěl zmínit jednu 
konkrétní věc, kterou bych rád ak  vně posouval, 
a to je plán vytvořit nové webové stránky města. 

Prozraďte nám, jak probíhal Váš první den ve funkci?

Prvních dnů bylo postupně několik. Nejprve mě če-
kalo jednání zastupitelstva města, kde jsem se byl 
představit veřejnos   (v pondělí 30. 1.) a poté jed-
nání o strategickém plánu Brod 2032, seznámení 
s vedoucími jednotlivých odborů městského úřadu 
a oddělením IT, které je v gesci tajemníka (31. 1.). 
Opravdový nástup byl 1. února, kdy se o mne staral 
pan starosta - provedl mě po čás   úřadu, doladili 
jsme pracovní formality mého nástupu, obstarali 
techniku, byl jsem seznámen s kanceláří a konečně 
jsme měli příjemné jednání s oběma místostarosty.

Mar  na Vlastníková, PR manažerka

Kdo je nový tajemník městského úřadu?
V úterý 10. ledna 2023 výběrová komise z deseti uchazečů vybrala nového tajemníka městského 
úřadu. Se souhlasem ředitele krajského úřadu toto rozhodnutí stvrdil starosta města předáním jme-
novacího dekretu. Tím tajemným mužem je pan Mgr. Jiří Paulů. Do své funkce nastoupil 1. února
2023, a tak jsem mu položila pár otázek, abych zjistila, jaké jsou jeho představy o chodu úřadu a jaké 
změny nás čekají.
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REVITALIZACE
JIRÁSKOVÝCH SADŮ REVITALIZACE DEPONIE

JDEME DO FINÁLE! A CO BUDE DÁL?

Revitalizace Jiráskových sadů
a Pivovarského rybníka.

Ke studii jste měli možnost vyjádřit
se přímo v terénu na veřejném
setkání a také on-line
prostřednictvím elektronického
formuláře. Většina dotazovaných je
s návrhy změn a úprav spokojená,
obzvláště s novým, aktivnějším
pojetím toku Šembery. Rozpaky
naopak vzbuzuje navrhovaný přesun
hřiště do Hálovy zahrady.

Chcete znát další detaily?
V ON-LINE setkání vám
představíme výsledky ankety,
stanovisko města a dozvíte se, co
bude s projektem dál. 
Setkání proběhne ve čtvrtek 
2. 3. od 18.00. Odkaz k
připojení brzy zveřejníme na
webu www.Brod2032.cz.

Revitalizace deponie na
rekreační přírodní plochu.

místo pro setkávání a sporty v
letní, ale i zimní sezóně
altán s ohništěm
výsadba ovocných stromů
ekologické poznávací aktivity
běžecká trasa
klidová zóna s posezením

Co za nápady přinesla on-line
diskuze?

A co tedy bude dál?
V ON-LINE setkání vám
představíme výsledky
dotazování, stanovisko města a
dozvíte se, co bude s projektem
dál. 
Setkání proběhne ve čtvrtek
2. 3. od 18.00. Odkaz k
připojení brzy zveřejníme na
webu www.Brod2032.cz.
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NOVÁ PODOBA
NÁMĚSTÍ

CHODNÍKOVÝ
PROGRAM

Příprava architektonické
soutěže na novou podobu
náměstí.

Rekonstrukce komunikací pro
pěší.
V průběhu listopadu a prosince
2022 jste nás prostřednictvím online
pocitové mapy a map umístěných po
městě upozorňovali na rozbité
chodníky, které vás nejvíc trápí. 
Na to, jak dotazování dopadlo, se
můžete podívat na webových
stránkách Brod2032.cz. 

Takže kdy že bude ten náš
chodník konečně opraven?

Setkání proběhne ve středu 
8. 3. od 18.00. Odkaz k
připojení brzy zveřejníme na
webu www.Brod2032.cz.

Setkání proběhne ve středu
8. 3. od 18.00. Odkaz k
připojení brzy zveřejníme na
webu www.Brod2032.cz.

Výstupy z dotazování se právě
zpracovávají a slibovanou
vizualizaci plánu investic
připravujeme a představíme vám
ji na ON-LINE setkání.

Jak vnímáte náměstí a jak byste si
ho představovali po rekonstrukci
jste nám mohli sdělit
prostřednictvím ankety na webu.
Výsledky potvrdily, že většině se
současný stav náměstí nelíbí. A že
hlavní funkcí náměstí by mělo být
setkávání. Podrobné výstupy
ankety najdete na webu Brod2032.

To se dozvíte na ON-LINE
setkání, kde vám plány budoucí
nové podoby náměstí přiblížíme.

A jak to vidí vedení města a
jaký bude další postup? 

Příprava architektonické
soutěže na novou podobu
náměstí.

Rekonstrukce komunikací pro
pěší.
V průběhu listopadu a prosince
2022 jste nás prostřednictvím online
pocitové mapy a map umístěných po
městě upozorňovali na rozbité
chodníky, které vás nejvíc trápí. 
Na to, jak dotazování dopadlo, se
můžete podívat na webových
stránkách Brod2032.cz. 

Takže kdy že bude ten náš
chodník konečně opraven?

Setkání proběhne ve středu 
8. 3. od 18.00. Odkaz k
připojení brzy zveřejníme na
webu www.Brod2032.cz.

Setkání proběhne ve středu
8. 3. od 18.00. Odkaz k
připojení brzy zveřejníme na
webu www.Brod2032.cz.

Výstupy z dotazování se právě
zpracovávají a slibovanou
vizualizaci plánu investic
připravujeme a představíme vám
ji na ON-LINE setkání.

Jak vnímáte náměstí a jak byste si
ho představovali po rekonstrukci
jste nám mohli sdělit
prostřednictvím ankety na webu.
Výsledky potvrdily, že většině se
současný stav náměstí nelíbí. A že
hlavní funkcí náměstí by mělo být
setkávání. Podrobné výstupy
ankety najdete na webu Brod2032.

To se dozvíte na ON-LINE
setkání, kde vám plány budoucí
nové podoby náměstí přiblížíme.

A jak to vidí vedení města a
jaký bude další postup? 
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Po všech úpravách představovaly v roce 2022 plá-
nované daňové i nedaňové příjmy města včetně 
přijatých dotací 197 mil. Kč a výdaje 223,6 mil. Kč. 
Skutečný výsledek hospodaření se však dozvídá-
me vždy začátkem nového roku, proto je v našem 
městě zvykem rozpočet schvalovat až v lednu. Pře-
bytek hospodaření roku minulého včetně zůstatku 
na účtech je zpravidla využit v novém roce ke kry   
výdajů i na splátky úvěrů. Vedle rozpočtu města, 
plněném na příjmové straně daňovými a nedaňo-
vými příjmy, máme k dispozici též další peníze ve 
fondech, a to vodohospodářském, infrastruktur-
ním a fondu sportu, kultury a volného času. Prvně 
uvedený je tvořen výběrem nájemného za vodo-
hospodářský majetek, druhý příspěvky developerů 
na infrastrukturu a tře   výběrem daně z hazardu 
a technických her. Jejich použi   se řídí statuty fon-
dů a je účelově omezeno. 

Rozpočet města na rok 2023 byl zastupitelstvem 
v pondělí 30. 1. 2023 schválen jako schodkový. 
Jde o závazný plán fi nancování všech ak  vit měs-
ta, který se během roku upřesňuje pomocí tzv. 
rozpočtových opatření. Nyní počítá s příjmy ve 
výši 230 mil. Kč a výdaji ve výši 281 mil. Kč. Z nich 
64 mil. Kč tvoří výdaje určené na inves  ce. Příjmy 
jsou odhadnuty opatrně a s určitou rezervou pro 
případ ekonomické stagnace. Na výši provozních 
výdajů má letos vliv zejména nárůst cen energií pro 
město a deset jeho příspěvkových organizací. Pro-
vozní výdaje se snažíme nezvyšovat a naopak dále 
hledáme úspory, naposledy například výměnou 
301 kusů lamp pouličního osvětlení nebo zateple-
ním budovy městského úřadu č. p. 56. Ne všechny 
prostředky v provozních výdajích ale jdou též fak-
 cky na „spotřebu“, což je dáno pravidly sestavo-

vání rozpočtu. Ke kry   letošního schodku ve výši 
51 mil. Kč bude, jak píši v úvodu článku, použito 
přebytku z loňského roku a fi nancí ve fondech in-
frastruktury a sportu.  

Proza  m poslední bankovní úvěr je z roku 2020 
(splácíme celkem čtyři inves  ční úvěry), a to k dofi -
nancování nové školní jídelny. Závazky ale mezi  m 
klesly hluboko pod polovinu doporučené úrovně 
na 37 mil. Kč ke konci roku 2022. K tomu letos při-
bude závazek vůči Středočeskému kraji na úhradu 
kupní ceny za liblickou střední školu. Pravidelná 
roční splátka se tak zvýší o 8,4 mil. Kč. 

Letošní rozpočet je opět významně inves  ční. Vý-
daje jsou přednostně určeny na pokry   spoluúčas   
k projektům fi nancovaných z evropských nebo ná-
rodních dotací. Jde především o rekonstrukci staré 
radnice č. p. 1 a přístavbu a rozšíření Základní školy 
Žitomířská jako součást plánované svazkové školy. 
V plánu je ale též úsekové měření na silnici I/12 
u Benziny, zmíněný nákup liblické střední školy, 
nová ulice Za Rybníkem ve Štolmíři, příprava stav-
by nových chodníků v Liblicích, okružní křižovatky 
u ZZN a architektonické soutěže na náměs  . Bude-
me též hodně projektovat, abychom měli v dalších 
letech co stavět. Neměl bych zapomenout ani na 
novou střechu pavilonů E a F v nemocnici a rekon-
strukci odlehčovací komory ve Sportovní ulici. 

Tomáš Klinecký, starosta města

Nespotřebované prostředky z loňského roku použijeme na letošní 
inves  ce
Hospodaření města skončilo ke konci roku 2022 s přebytkem ve výši 30 miliónů korun. Přebytek však nebyl 
způsoben lepším hospodařením města, ale vyššími příjmy a  m, že některé projekty nebyly v roce 2022 
realizovány. Zapojíme jej do rozpočtu města na rok 2023.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Setkání se účastnil pan starosta Tomáš Klinec-
ký, paní místostarostka Markéta Havlíčková, pan 
místostarosta Milan Majer, za odbor rozvoje pan 
Petr Čermák a autor studie Jiří Sobol. Návrh počítá 
s úpravou a rekonstrukcí chodníků a silnic, se za-
chováním obousměrného provozu a zavedením 
zóny 30, instalací zpomalovacích ramp do křižo-
vatek, novou organizací parkovacích míst a úpra-
vou zelených ploch, do nichž se bude částečně 
vsakovat dešťová voda. Zbylá část dešťové vody 
bude odvedena dešťovou kanalizací. Problém 
s parkováním by mělo vyřešit navýšení legálních 
parkovacích míst v lokalitě. Zda se bude jednat 

o místa rezidentní nebo volně k užívání, se bude 
řešit v další fázi projektové dokumentace.

K dopravnímu zklidnění by měla mimo jiné přispět 
možnost využi   nově zakoupeného přenosného 
radaru městskou policií. Instalované mobilní zpo-
malovací prahy budou nahrazeny stavebními a bu-
dou tedy účinnější. K celkovému zklidnění v lokali-
tě by mělo také přispět zúžení silnic se zachováním 
obousměrného provozu. Návrh dopravního řešení 
je ke stažení na webových stránkách města www.
cesbrod.cz v sekci aktuality.

Mar  na Vlastníková, PR manažerka

Veřejné projednání lokality Na Křemínku
Ve čtvrtek 12. ledna 2023 se v obřadní síni českobrodské radnice konalo veřejné projednání návrhu do-
pravních úprav a změn v lokalitě Na Křemínku. Město plánuje rekonstrukci povrchů komunikací v ulicích 
V Lukách, Sportovní, Na Prutě, Za Drahou, V Lánech a Na Křemínku. 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
únor 2023únor 2023



Skládkovné se navyšuje – poplatky za odpad se zvyšují

Z radnice12

Podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., pokud 
občané města nebo obce nepřesáhnou předepsané 
množství komunálního odpadu pro příslušný rok 
(v roce 2023 se jedná o 180 kg směsného nevytřídi-
telného odpadu na občana), obdrží obec slevu 500 Kč 
z každé tuny komunálního odpadu uložené na sklád-
ce v Radimi. Od roku 2021 tuto slevu město Český 
Brod cestou technických služeb získalo. Také v roce 
2023 za  m tuto slevu držíme. Množství směsného 
dopadu jako povinný údaj se bude každý rok sni-
žovat vždy o 10 kg (rok 2023 – 180 kg, až v roce 
2029 musí být výše směsného odpadu na jednoho 
občana 120 kg). Každý občan s trvalým bydlištěm 
v Českém Brodě nebo vlastník nemovitos   zapla   
poplatek za odpad ve výši 1.140 Kč za osobu v souladu 
s nařízením města o poplatku schváleného zastu-
pitelstvem města. Do této ceny se započítávají veš-
keré náklady za svoz směsného odpadu, tříděného 
odpadu, bioodpadu, likvidaci a svoz odpadu z měst-
ských košů, od kontejnerových míst, svoz plechovek 
a fritovacího oleje, plastů a papíru z domácnos  , 
provoz sběrného dvora, likvidaci černých skládek. 
Náklady se započítávají z ukončeného minulého roku 
(pro rok 2023 z roku 2021). Důležitou složkou kromě 
zmíněné slevy je také množství tříděného odpadu. 

Za vytříděný odpad získáváme fi nanční prostředky 
zejména od fi rmy EKO-KOM, kterou všichni znáte. 
V roce 2022 to bylo 1.924.000 Kč. Finanční pro-
středky získáváme také za prodej komodit jako 
papír, sklo, fritovací olej, železo, dřevo, elektro, TV, 

pračky, ledničky. Na druhé straně za některé komo-
dity pla  me, jelikož není v ČR koncovka, která tyto 
komodity zpracovává nebo za ně zapla  . Jedná se 
o plasty, bioodpad, nebezpečný odpad, suť, objem-
ný a směsný odpad. Za vytříděné odpady město 
získalo celkem 2.818.515 Kč. Za komodity, za které 
pla  me, jsme zapla  li celkem 3.061.000 Kč. Pro 
představu, největší položka je již zmiňovaný směsný 
komunální odpad, a to ve výši 1.727.547 Kč. Za ten 
pla  me nejvíce a je rozhodující pro konec skládko-
vání, pro slevu od státu. To je největší problém. 

Jsou tu také zvyšující se náklady, které každý zná, 
a to především energie, pohonné hmoty, platy pra-
covníků, apod. Při výpočtu ceny poplatku za odpad 
se vezmou veškeré příjmy a náklady, které se přepo-
čítávají na jednoho občana Českého Brodu. Jsou tu 
ale lidé, kteří v Českém Brodě bydlí, ale nemají ve 
městě trvalé bydliště, lidé na ubytovnách a v někte-
rých pronajatých bytech a domech.

Že je nutné třídit odpad, je každému člověku jasné. 
Jde o zachování životního prostředí pro další ge-
nerace. Když vezmeme komoditu směsný odpad, 
zapla  me za 1 tunu 2.085 Kč. Bioodpad je ve výši 
400 Kč za 1 tunu. Pojďme společně třídit, podmínky 
k tomu naše město má. Na závěr bych chtěl všem 
poděkovat za to, že odpad třídí. 

Ing. Miroslav Kruliš,
Technické služby Český Brod

Cena za likvidaci odpadu se neustále zvyšuje. Jeden z hlavních důvodů je zvýšení skládkovného za každý 
rok. Pro porovnání byla cena za uložení odpadu na skládce v Radimi v roce 2020 ve výši 1.245 Kč za 1 tunu. 
Pro rok 2023 se tato částka navýšila na 2.085 Kč za 1 tunu směsného odpadu, z toho je povinný poplatek 
státu 1.000 Kč pro tento rok (rok 2024 – 1.250 Kč, 2025 – 1.500 Kč, a to až do výše 1.850 Kč v roce 2030). 
Poplatek je navýšen vlastníkem skládky pro příslušný rok. Je tu ale také sleva na skládkovném, které může 
příslušná obec po splnění podmínek získat.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Co se týká pěstební činnos  , podařily se zalesnit 
skoro veškeré holiny vzniklé kůrovcovou těžbou, 
a to pestrou druhovou skladbou refl ektující potře-
by moderního lesnictví ovlivněného současnými 
klima  ckými změnami. Je jisté, že i když se jevil 
minulý rok jako srážkově výrazně lepší než roky 
minulé, byl i tak srážkově podprůměrný a teplot-
ně nadprůměrný. Musíme se bohužel smířit s  m, 
že taková je situace a naše hospodaření tomu při-
způsobit.

Samostatnou kapitolou je palivové dřevo. V únoru 
2022 jsme zakoupili nový š  pací automat a kloubo-
vý nakladač. Tyto stroje značným způsobem zefek-
 vnily výrobu a ušetřily lidskou práci. Načasování 

nemohlo být lepší. Tragická situace na Ukrajině 
a s ní spojená potřeba hledat jiné zdroje vytápě-
ní, případně potřeba se jen předzásobit, způsobila 
obrovskou poptávku po palivovém dřevě, které 
 m pádem zásadně zdražilo. I my jsme bohužel 

byli nuceni držet tržní ceny, protože jen díky tomu 
a novým strojům jsme byli schopni objednávky do 
konce roku uspokojit.

Další velkou inves  cí v roce 2022 bylo zahájení re-
konstrukce lesní cesty Cesta Lásky v lokalitě Truba 
směrem na Přehvozdí. Cesta zpřístupňuje lesní po-
rosty jak pro odvoz dříví, tak i pro běžnou správu 
lesního majetku. Na tuto stavbu budou čerpány 
dotace ze Státního zemědělského intervenční-
ho fondu, a to ve výši 90 % z celkových nákladů. 
V současné době jsou práce přerušeny a budou 
pokračovat s jarním počasím.

Minulý rok se také velmi rozšířila nabídka akcí Eko-
centra Vrátkov, které sídlí v areálu hájovny ve Vrát-
kově č. p. 78. Myslím si, že po personálních změ-
nách na pozicích manažerek čeká toto centrum 
velmi slibná budoucnost.

Kromě úspěšných ak  vit je třeba nezapomenout 
i na ty méně úspěšné. Stav lesní cesty podél Šem-
bery, která vede od plynovodu u Zahrad do Dolá-
nek, je velmi neutěšený. Při stavbě zkapacitnění 
vodovodu pro město Český Brod bylo vedeno 
vodovodní potrubí a elektrické kabely přímo pod 
tělesem lesní cesty. Lokalita je velmi podmáčená, 
cesta je nyní prak  cky nepoužitelná. Bohužel pod-
zimní počasí již nedovolilo opravu cesty dokončit 
a zhotovitel čeká na jaro, kdy uvede cestu do pů-
vodního stavu. Všechny návštěvníky lesa prosíme 
o shovívavost a trpělivost.

Závěrem bych rád apeloval na lidskou ohledupl-
nost. Jelikož je náš les příměstský, je pod velkým 
tlakem návštěvníků s různými zájmy a ak  vitami. 
Žádná nemá přednost. Toto pravidlo porušují pou-
ze ty nelegální, jako je například jízda na motocy-
klech a čtyřkolkách po lese. Chtěl bych tedy, aby 
každý návštěvník respektoval, že jsou zde i ostatní 
– lidé, rostliny a živočichové, kteří mají právo na 
ukázněné a ohleduplné chování všech návštěvníků 
lesa. Každý návštěvník, který se pak takto chová, je 
v našem lese vítán a má možnost oddechnout si od 
stresu ve městě a v zaměstnání, načerpat pozi  vní 
energii, například při pohledu na staleté velikány, 
které již ustály všelijaké útrapy a pro  venství.

Lesu zdar!
Jan Kopáček, lesní správce

Ohlédnu   za rokem 2022 v městských lesích
Vzhledem k tomu, že rok 2023 je na svém začátku, rád bych touto cestou napsal pár vět o roku minulém, 
který byl pro Městské lesy Český Brod, myslím, velmi úspěšný. Kůrovcová kalamita byla na ústupu a  m 
pádem výrazně ubylo dříví na trhu, což se projevilo rapidním navýšením cen převážně kula  nových sor-
 mentů, které byly dříve stlačeny na minimum. Ovšem kůrovec úplně nezmizel a k tomu se ještě přidala 

větrná nahodilá těžba, zejména v porostech rozvrácených kůrovcem. Až v závěru roku byl prostor pro 
odkládanou úmyslnou těžbu, prováděnou s cílem uvolnit již vzrostlou přirozenou obnovu. 

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Stačí si nápad uspořádat v hlavě, odhadnout, ko-
lik by jeho realizace stála, vymyslet vhodný název 
a doplnit ho ilustračním obrázkem. Při plánování 
mějte na pamě  , že nejvyšší možné náklady pro 
realizaci jednoho návrhu nesmí přesáhnout částku 
400.000 Kč a naopak minimální výše ceny jednoho 
návrhu musí být 50.000 Kč. 

Váš nápad stručně popište v on-line formuláři, kte-
rý naleznete na výše uvedených webových strán-
kách, nebo se se mnou můžete spojit a já vám se 
vším pomohu. Rozhodně se nenechte odradit  m, 
že nepoužíváte internet, ráda vás letošním roční-
kem provedu.

Jakmile bude podávání ukončeno, radnice prověří 
realizovatelnost všech návrhů.  Dalším krokem bude 
veřejné sousedské setkání autorů společně se zá-

stupci odborů městského úřadu a vedením města, 
kde proběhne prezentace jednotlivých návrhů a ve-
řejná diskuze nad nimi. Finálním krokem bude on-li-
ne hlasování, v němž si sami vyberete, které nápady 
jsou podle vás pro naše město nejlepší. 

Letošním ročníkem vás poprvé provedu já, jako 
nová koordinátorka par  cipa  vního rozpočtu. V pří-
padě jakýchkoliv dotazů nebo nejasnos   mě nevá-
hejte kontaktovat. Všechny aktuální informace i již 
zrealizované projekty naleznete na stránkách www.
brodacibrodu.cz.

Těším se na spolupráci s vámi a na výzvy, které si 
pro mě připravíte. 

Irena Havlová, 
koordinátorka par  cipa  vního rozpočtu 

Chcete se podílet na rozvoji města? Stačí podat návrh! 
Broďáci Brodu odstartovali. 
Občané často sami vědí nejlépe, co by radnice v jejich okolí měla udělat. A třeba zrovna vás napadá, co by 
bylo dobré v našem městě vybudovat, co je potřeba opravit nebo jak město oživit nějakou kulturní akcí. 
Do 12. března 2023 můžete na webových stránkách www.brodacibrodu.cz podávat své návrhy, ze kterých 
pak on-line hlasování vy sami vyberete, které se budou nakonec realizovat. 

Hřiště v proluce vedle radnice

Hřiště pro větší dě   v Hálově zahradě Trampolíny v městském parku

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Dotazy zodpoví koordinátorka participativního rozpočtu  
Irena Havlová, tel.: 739 239 201, email: brodacibrodu@cesbrod.cz

Co nás čeká a jak na to?
30. 1. 2023
Zastupitelé města Český Brod schválili rozpočet a uvolnili
na projekty 600 000 Kč.        

6. 2. - 12. 3. 2023
Podávání návrhů i osobami mladšími18 let věku, kdy se 
k návrhům musí připojit alespoň jeden zákonný zástupce.      

začátek května 2023
Prezentace návrhů a diskuze na veřejném setkání 
se sousedy, zástupci radnice a úředníky.       

13. 3. - 30. 4. 2023
Konzultace návrhů mezi navrhovatelem a úřadem, 
dopracování návrhů. Třídění návrhů dle realizovatelnosti.     

16. 6. - 30. 6. 2023
Hlasování o nejlepším návrhu.       

8.5. - 12. 6. 2023
Podrobná příprava návrhů včetně ověření rozpočtu, 
dopracování a předložení ke hlasování veřejnosti.      

polovina srpna - 31. 12. 2023
Realizace návrhů.    

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Při pravidelných kontrolních dnech sledujeme stav 
prací v součinnos   s autory projektu či návrhu inte-
riéru, stavebním dozorem, zaměstnanci knihovny 
a památkáři. V objektu byly provedeny archeolo-
gické průzkumy – sondy, při kterých byly pod pod-
lahami odhaleny zbytky historického zdiva. Zjiště-
ným skutečnostem je třeba přizpůsobit navržené 
řešení podlah v přízemí budovy, které má řešit 
zajištění odvodu vlhkos   a pro  radonová opatření.

Proza  m byly realizovány převážně bourací prá-
ce spočívající v odstranění nepotřebných dělících 
příček, odstranění starých podlahových kry  n 
a prohnilých trámů. Byly osazeny nové stropní 
dřevěné nosníky respektující dobové opracová-
ní materiálu včetně opatření impregnací. Byla 
vytvořena šachta pro umístění nového výtahu. 
V 1. patře byla provedena příprava nové elektro-
instalace a topení. 

Veškeré práce jsou prováděny s ohledem na šetr-
né chování ke stávajícím či historickým konstruk-
cím a zároveň je myšleno na harmonické zapojení 
nových prvků a povrchů. Do interiéru by měl být 
např. zakomponován původní kamenný překlad 
s letopočtem 1547. Konzultuje se např. výběr re-
plik historických dlažeb ve vstupní chodbě a bu-
doucí kavárně, tak aby se propojily dříve zrekon-
struované prostory informačního centra.

Do budoucna počítáme s pokračováním oprav budo-
vy spočívajících v renovaci fasády či využi   podkroví.

Doufáme, že práce budou probíhat bez zdržení 
a budeme moci knihovnu a přidružené prostory 
otevřít co nejdříve. Vznikne  m krásný prostor, 
který bude k užitku všem občanům.

Ing. arch. Markéta Havlíčková, 
místostarostka města

Rekonstrukce městské knihovny pokračuje
Od podzimu intenzivně probíhají práce v budově č. p. 1 – budova informačního centra a městské knihovny. 
Knihovna nyní provizorně funguje v polovině přízemí včetně čás   depozitáře, další knihy jsou uloženy na 
městském úřadě či v areálu nemocnice. V objektu vznikne mul  funkční prostor zahrnující informační cen-
trum, kavárnu s počítačovým připojením a moderně vybavenou knihovnu.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Na intenzifi kaci čis  rny získalo v roce 2021 město 
dotaci ve výši 12 mil. Kč z celkových nákladů, které 
činily 22 mil. Kč. Příspěvek byl poskytnut ze Státní-
ho fondu životního prostředí. Díky této stavbě se 
podařilo navýšit kapacitu z 9 600 ekvivalentních 
obyvatel na 13 300. Vlastní stavba probíhala jeden 
rok a s jejím dokončením byl koncem loňského 
roku zahájen jednoletý zkušební provoz, na který 
se všichni dlouho těšili. 

Město si nechalo zpracovat studii napojení na vodo-
vod a kanalizaci pro obyvatele, která byla podkladem 
pro schválená Pravidla pro napojování na vodovodní 
a kanalizační síť města Český Brod po zkapacitnění 
těchto sí  . Předmětem studie bylo zmapování stá-
vajících nemovitos  , které doposud nejsou na vodo-
vodní nebo kanalizační řad napojeny. 

Zastupitelstvo města na svém jednání 30. ledna 
přijalo usnesení, kterým je stopstav na napojo-
vání na kanalizační řad ukončen vyjma těch ob-
las  , které jsou odkanalizovány prostřednictvím 
přečerpávací stanice a odlehčovací komory v ulici 
Sportovní. Je to oblast celého Mexika a západní 
čás   Škvárovny. Obyvatelé v těchto oblastech musí 
s napojením na kanalizaci vyčkat, až město prove-

de v letošním roce plánované stavební úpravy této 
přečerpávací stanice a odlehčovací komory. 

Ostatní obyvatelé města ve stávajících rodinných 
domech, kteří mají zájem o napojení na kanalizační 
řad, si mohou toto napojení zařídit, od projektové 
dokumentace, přes povolení stavebního úřadu až 
po provedení přípojky, na vlastní náklady. Kapacita 
je pro stávající rodinné domy zajištěna na období 
maximálně 5 let. Poté bude nevyčerpaná kapacita 
dána k dispozici dalším zájemcům. 

I po zkapacitnění čis  rny odpadních vod již plá-
nujeme její další rozšíření o 4 000 ekvivalentních 
obyvatel. V tuto chvíli je zpracovaná pouze studie 
a jednáme o možnostech výkupů pozemků a pří-
pravě území pro další rozšíření této infrastruktury. 

Zrušení stopstavu a možnost napojování na vodo-
vodní síť města bude možné teprve po zkolaudo-
vání akce „Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich 
napojení na veřejný vodovod města Český Brod“, 
zřejmě v červnu letošního roku.

Mgr. Hana Dočkalová,
vedoucí odboru rozvoje

Napojování na kanalizační řad města
Od června 2019 nebylo možné nově napojovat nemovitos   na kanalizační řad města Český Brod z důvodu 
nedostatečné kapacity čis  rny odpadních vod a nedostatečné kapacity přečerpávací stanice a odlehčovací 
komory v ulici Sportovní. 
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Údržba bude zahrnovat pokládku nových ob-
rubníků, doplnění veřejného osvětlení a nový 
povrch vozovky. V severní části bude šířka vo-
zovky 6 metrů, ve zbytku 4,5 metru. Vozovka 
bude mít asfaltový kryt a bude obousměr-
ná. Náklady na tuto akci jsou cca 6,7 mil. Kč, 

z čehož 1,6 mil. Kč poskytlo ministerstvo pro 
místní rozvoj z programu na obnovu místních 
komunikací. Předpokládaný termín ukončení je 
31. května 2023. 

Mgr. Hana Dočkalová, 
vedoucí odboru rozvoje

Oprava komunikace Za Rybníkem
V týdnu od 20. února 2023 začne realizace opravy komunikace Za Rybníkem ve Štolmíři. Práce bude prová-
dět společnost Porr, a. s. Prosíme občany žijící v ulici Za Rybníkem o trpělivost a opatrnost v době výstavby 
komunikace.

Projekty a investice18 Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Celkem strážníci zaevidovali 991 pře-
stupků (v roce 2021 – 973, 2020 – 769, 
2019 – 1 182, 2018 – 1149) projed-
naných příkazem na místě (pokutou), 
z toho 5 přestupků pro   pořádku 

v územní samosprávě; 1 přestupek pro   veřejnému 
pořádku; 14 přestupků pro   majetku; 603 přestup-
ků podle zákona o silničním provozu (vyjma překro-
čení nejvyšší dovolené nebo povolené rychlos  ); 
309 přestupků překročení nejvyšší dovolené nebo 
povolené rychlos  ; 59 ostatních.

Dále strážníci zaevidovali 7 327 podezření ze spá-
chání přestupků, které oznámili příslušnému správ-
nímu orgánu (v roce 2021 – 9 155, 2020 – 7 848, 
2019 – 7 294, 2018 – 11 498), z toho 2 přestupky 
pro   pořádku v územní samosprávě; 3 přestupky 
pro   veřejnému pořádku; 2 přestupky pro   majet-
ku; 200 přestupků podle zákona o silničním provozu 
(vyjma překročení nejvyšší dovolené nebo povolené 
rychlos  ); 7 099 přestupků překročení nejvyšší do-
volené nebo povolené rychlos  ; 19 přestupků podle 
zákona o silniční dopravě; 2 ostatní.

Další necelých 300 událos   bylo řešeno domluvou. 
Celkově oznámili Policii České republiky strážníci 
14 důvodných podezření ze spáchání trestného 
činu. Za rok 2022 strážníci uložili příkazem na místě 
pokuty za 489.800 Kč.

Aktuálně máme uzavřeno 6 veřejnoprávních smluv 
v obcích, kde provádí naši strážníci měření rychlos-
 : Doubravčice, Krupá, Poříčany, Rostoklaty, Tismi-

ce a Tuchoraz.

Rekordní byl počet výjezdů na žádost Policie Čes-
ké republiky – 132 (v roce 2021 – 86, 2020 – 31, 
2019 – 49, 2018 – 59). 

A co se chystá nového pro rok 2023? Zastupitel-
stvem města a Radou města bylo schváleno rozší-
ření SW vybavení městské policie, který zjednoduší 
povinnou administra  vu, zautoma  zuje některé 

postupy. Již v předchozích měsících jsem upozor-
ňoval na nový radar, který změří rychlost vozidla 
a majitel vozu obdrží až výzvu. Máme ho již fyzicky 
ve městě a po absolvování povinné administra  vy 
se s ním budeme setkávat ve všech částech našeho 
města. Letos také zprovozníme pevné měřící mís-
to v našem městě. Dále Městská policie dostala 
do správy technologii parkovišť, semaforů, měři-
čů rychlos   a platebních parkovacích automatů. 
V průběhu roku budeme vypisovat výběrové řízení 
na doplnění o jednoho strážníka.

Ing. Evžen Pospíšil,
člen Rady města a zastupitel 

pověřený řízením městské policie

Sta  s  ka Městské policie Český Brod za rok 2022

19Městská policie

V minulém měsíci měli čtenáři Českobrodského zpravodaje možnost vidět, jaké počty kriminálních deliktů 
eviduje Policie České republiky. A jaký je výsledek sta  s  ky Městské policie Český Brod za rok 2022?

Uložte si do svých telefonů kontakt 
na Městskou policii Český Brod: 

736 675 756
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Původně mateřské centrum v roce 2006 přesídlilo 
do zrekonstruovaných prostor na náměs   Arnošta 
z Pardubic. Prostory, které zapůjčilo město Český 
Brod za symbolické nájemné, na vlastní náklady 
zrekonstruovali a sídlí v nich dodnes. S rostoucí po-
ptávkou po nových službách se postupně rozšířila 
nabídka služeb a z mateřského centra se stalo cen-
trum rodinné. Kromě širokého výběru kurzů pro 
dě   i pro dospělé pořádá akce pro rodiny s dětmi, 
besedy, semináře, příměstské i letní tábory. Probí-
hají tam také sociálně ak  vizační služby pro dě   
z potřebných rodin. 

V úterý 17. ledna jsme uspořádali první oslavu 
20. narozenin pro rodiče s dětmi. Do slavnost-
ně vyzdobených prostor dorazilo téměř padesát 
návštěvníků, pravidelní i noví hosté. Pro příchozí 
maminky i ta  nky s dětmi jsme připravili zábavné 
sportovní ak  vity, diskotéku i malé občerstvení. 
Nechyběl dort a společný přípitek. Gratulace ob-
sahovaly drobné dárky, přání velké účas   na ak  -
vitách a v kurzech a samozřejmě stále spokojené 
návštěvníky. Kos  čce také přišla popřát bývalá ko-

ordinátorka Petra Ištvániková. Sfouknu   svíček na 
dortu zvládly skvěle dě  ,   nejmenší návštěvníci. 
Po rozkrojení dortu pokračovala pohodová atmo-
sféra a živá debata o budoucnos   Kos  čky i o tom, 
co rodičům s dětmi v centru chybí a co by si přáli.
Všemu bedlivě naslouchaly koordinátorka centra 
Andrea Hradecká a dlouholetá členka týmu Kos  č-
ky, lektorka a pracovnice v sociálních službách Petra 
Čurgaliová.

Oslava se uskutečnila v prostorách, o které se v loň-
ském roce rodinné centrum díky podpoře města 
Český Brod rozšířilo. V odpolední čás   oslav pro-
běhlo požehnání prostor duchovním správcem 
Římskokatolické farnos   v Českém Brodě Mar  -
nem Sklenářem za účas   věrných spolupracovníků 
a dobrovolníků. Oslavy 20. narozenin se budou 
v LECCOSu v Českém Brodě připomínat celý rok, 
v jejich dalších službách a akcích pro širokou ve-
řejnost. Podrobnější informace o činnos   a dalších 
ak  vitách LECCOS naleznete na www.leccos.cz.

Dita Nekolná, LECCOS, z. s.

Nezisková organizace LECCOS působí v Českém Brodě 23 let. Dnes zapsaný spolek poskytuje širokou škálu 
sociálních služeb, které pomáhají především rodinám s dětmi, dětem a mládeži a pěstounským rodinám. 
LECCOS provozuje Rodinné centrum Kos  čka, které v letošním roce slaví krásné kulaté výročí 20 let od 
doby, kdy se v klubovně pro dě   a mládež ve zvonici evangelické farnos   začaly scházet maminky s dětmi 
a využívaly tento prostor pro společné trávení času.

Rodinné centrum Kos  čka slaví 20 let 
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Uklízíme Pošembeří, pomáháme s dotací z Integrova-
ného regionálního operačního programu, Programu 
rozvoje venkova, Operačního programu Techno-
logie a aplikace pro konkurenceschopnost, pomá-
háme důchodcům s žádostmi z programu Nová 
zelená úsporám Light. Děláme své vlastní projekty, 
podporujeme místní zemědělce a výrobce na naší 
on-line tržnici www.trzniceposemberi.cz.

V druhé polovině února 2023 se chystáme vyhlá-
sit již 6. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. 
Bude zaměřena zejména na podporu místního ze-
mědělství, a to na inves  ce do zemědělských sta-

veb a technologií pro živočišnou a rostlinnou vý-
robu a pro školkařskou produkci nebo na pořízení 
mobilních strojů pro zemědělskou výrobu. Opráv-
něným žadatelem je zemědělský podnikatel.

Ing. Šárka Pučálková,
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

Co je Místní akční skupina (MAS) Region Pošembeří, o. p. s.
Jedná se o partnerství, které má 72 členů z 36 obcí kolem Českého Brodu a Úval. Snažíme se navzájem si 
pomáhat, dáváme o sobě vědět na webových stránkách (posemberi.cz) a na facebooku, půjčujeme mobi-
liář na konání akcí (pivní sety, vratné kelímky, dvojpípu, stany, centrálu apod.).

21Z organizací a spolků

ŘEŠENÍ SITUACE PŘEMNOŽENÝCH NUTRIÍ
Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí obdržel žádost o řešení situace s pře-
množenými nutriemi podél vodního toku Šembera v Českém Brodě. Povolení lovu nutrie 
říční bylo vydáno v souladu se zákonem o myslivos  . Povolení je vydáno pro rok 2023. Dů-
vodem nutnos   regulace početních stavů nutrie říční je snaha o snížení jejího nega  vního 
vlivu na populaci původních druhů živočichů, narušování přírodní rovnováhy ekosystémů, 
snižování druhové rozmanitos   a poškozování břehů vodních toků. Tyto nega  vní vlivy jsou 
natolik významné, že je v zájmu ochrany přírody snižování početních stavů nutrie říční a zpo-
malování jejího šíření. Více informací naleznete v aktualitách na webových stránkách města.
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Pololetní prázdniny skautek a skautů

22 Z organizací a spolků

Po úspěšném vysvědčení jsme se ve čtvrtek odpoledne sešli na českobrodském nádraží a vydali se za dob-
rodružstvím, tentokrát až do Červeného Kostelce. Když jsme dorazili do místní skautské klubovny a ubyto-
vali se, zahráli jsme si pár her a šli spát, abychom byli plní energie na další dny. 

V pátek po snídani jsme se rozdělili na dvě skupi-
ny, na lyžaře a sáňkaře, a vyrazili jsme užít si sníh. 
Pololetky jsou to  ž vždycky skvělá akce, ale když 
nám ještě navíc napadne spousta sněhu, je to o to 
větší zábava. Ze sněhových hrátek se později oddě-
lila služba, aby nám uvařila vynikající oběd. Všichni 
jsme se ze svahu vrá  li úplně promočení, ale spo-
kojení. Odpoledne jsme pak hráli deskové hry, na-
bírali síly a sušili se. V sobotu jsme si přispali a po 
obědě se vydali za bruslením do Náchoda. Po dvou 
hodinách klouzání a padání jsme se promrzlí vydali 

zpátky. Večer jsme si pus  li fi lm a většina rover-
ského osazenstva se vypravila na místní skautský 
charita  vní ples. Tam se jim v dražbě, jejíž výdělek 
šel v tomto roce na podporu Lékařů bez hranic, 
povedlo vybojovat dřevěný liliový kříž a turbánky. 
V neděli už jsme se jen balili, uklízeli a po výbor-
ném obědě jsme se vypravili zpátky domů. Celá 
akce se vydařila a my už se jen těšíme, jaká další 
výprava nás společně čeká.

Bára Šoupalová (Gertruda),
skautské středisko Ing. Ládi Nováka

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
únor 2023únor 2023



Výprava světlušek do Světa medúz

23Z organizací a spolků

Ráno jsme společně vyrazily vlakem do Prahy na 
Masaryčku a dále metrem na stanici Pankrác. 
Abychom si zpestřily cestu, šly jsme se ještě před 
samotným Světem medúz podívat na pankráckou 
věznici. Člověk o ní porůznu slýchá a vídá třeba 
v televizi, ale kdo takovou věznici vlastně kdy do-
opravdy viděl. Spatřily jsme velké opevnění, mří-
že na oknech, ostnaté dráty a zkrátka všechno, co 
k vězení patří, a viděly jsme také vězeňský autobus. 
Při naší návštěvě věznice jsme si o ní samozřejmě 
také něco řekly. 

A dále nás čekala zastávka Svět medúz. Zapla  ly 
jsme vstup a naše cesta mohla začít. Viděly jsme 
spoustu druhů medúz, například  talířovku uša-
tou, medúzku sladkovodní, kořenoústku hrbolatou 
a mnoho dalších. Každá z nich byla něčím speciál-
ní. Také jsme se dozvěděly několik zajímavých in-
formací, jako třeba že medúzy jsou z 95 % tvořeny 
vodou a nemají srdce ani mozek. Dále jsme viděly 
nádhernou animaci moře a oceánu. Pokračovaly 
jsme dále v prohlídce, na jejímž konci nás čekala 
kavárnička, nádherně osvícená mořskými výjevy. 

Dě   si v kavárničce mohly vymalovat medúzu, 
kosmonauta nebo raketku a pomocí naskenování 
je mohly vypus  t na plátno. Bylo to velice krásné. 
Vedoucí si zase daly ka  čko a zákusek. Nafo  ly 
jsme spoustu fotek, které jsou na našich webových 
stránkách. 

Ale naše cesta ještě neskončila. Ze Světa medúz 
jsme se vydaly na vlak, tentokrát jsme si cestu 

zpestřily pro změnu procházkou přes Václavské ná-
měs  . Pak už jsme jen naskočily na vlak a vydaly 
jsme se domů. 

Svět medúz opravdu stojí za to. Moc jsme si to užily 
a budeme se těšit na další akce.  

Nikola Blechová,
skautské středisko Ing. Ládi Nováka

V sobotu 28. ledna jsme se se světluškami vydaly do Světa medúz. Zúčastnilo se nejen hodně dě  , ale 
i spousta roverek, jejich vedoucích. 
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Všeobecný rekreační sport nabízí ak  vity pro dě   od 3 let 
až po seniory

24 Z organizací a spolků

Nesmíme ale zapomínat, že nejpočetnější sku-
pinou sportovců jsou   rekreační, kteří sportují 
maximálně několik hodin týdně různými způsoby. 
Rekreační sportovci sportují ve svém volném čase, 
který si chtějí zpříjemnit odpočinkem, zábavou, 
posilují přitom fyzickou stránku svého těla i psychi-
ku a vnímají sport často jako prostředek ke spole-
čenské interakci. Prostě je sport baví bez ohledu 
na talent, fyzické předpoklady, schopnos   a bez 
ohledu na výkon. 

Už v minulos   vznikaly v některých našich oddílech 
takzvané rekreačky, kde si mohli společně zahrát, 
zasportovat a scházet se bývalí soutěžní hráči, kteří 
se už výkonnostně nebo věkově nemohli účastnit 
soutěžního sportu, také začínající hráči a v nepo-
slední řadě  , kteří prostě jen rádi hrají kolek  vní 
sporty pro zábavu, jako třeba basketbal nebo vo-
lejbal, badminton, sálovou kopanou, nohejbal.

Takových rekreačních sportovců, kteří se rádi hý-
bou s míčem i bez něj, ale nechce se jim už závodit, 

odehrát celou mistrovskou soutěž nebo jezdit na 
závody nebo se prostě už jen necí   na měření sil 
formou soutěžního sportu, je mezi námi čím dál 
 m více. Vznikl tedy nový oddíl Všeobecný rekreač-

ní sport, který je založený na zájmu, bez povinnos   
a odpovědnos   za dosažené výsledky vůči spolu-
hráčům, trenérům nebo vůči sám sobě. 

Nový oddíl Všeobecný rekreační sport (VRS) nově 
zaš    třeba i rekreační volejbal, dává prostor pro 
zdravotní cvičení, jógu, pilates, všeobecnou pohybo-
vou přípravu, hraní kolek  vních sportů, saunování 
a zároveň umožňuje jeho členům být právoplatným 
členem TJ Slavoj a čerpat všechny výhody členství 
stejně jako ak  vní sportovci.

VRS má díky svému charakteru velmi početnou 
členskou základnu a největší věkový rozptyl ze všech 
našich oddílů, nabízí ak  vity pro dě   od 3 let až po 
seniory.

Jan Hanzal, 
TJ Slavoj Český Brod,

TJ Slavoj Český Brod sdružuje bezmála  síc členů v jedenác   oddílech. Prioritou většiny oddílů je jejich 
vlastní soutěžní činnost, tedy stručně řečeno výkonnostní sport jednotlivců nebo v kolek  vních sportech 
výsledky družstev. Téměř ve všech oddílech se nám v loňském roce podařilo dosáhnout lepších výkonů 
nebo umístění než v minulých letech.
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Ze škol 25
Učební praxe studentů 1. ročníku oboru Informační technologie 
SŠMG Liblice

Často k nám do prvního ročníku nastupují žáci 
a žákyně, kteří rádi hrají počítačové hry, ale se sa-
motnou podstatou oboru informační technologie 
se příliš nesetkali. Představa, že si jednou takovou 
hru sami naprogramují, je pro ně lákavým moto-
rem. K cíli ale vede dlouhá, někdy nečekaně kom-
plikovaná cesta, na níž je nutné porozumět mnoha 
navzájem odlišným odvětvím informa  ky. 

Školní vzdělávací program v oblas   odborných 
předmětů jsme sestavili tak, aby odpovídal aktu-
álním požadavkům trhu práce, na kterém chybí 
asi 30 000 IT odborníků. Vystudovat IT není úplně 
jednoduché, ale absolvent prak  cky s jistotou na-
jde uplatnění v některém z odvětví oboru. Střední 
škola je vhodným prostředím, kde se žáci mohou 
naučit základním technologiím a technikám, na 
nichž již na konci studia mohou založit kompliko-
vanější projekty. 

První ročník je úvodem do studia oboru a učební 
praxe, které probíhají pod vedením učitelů odbor-
ných předmětů, jsou jedním ze základních pilířů 
výuky. V určeném týdnu v každém polole   je běžný 

rozvrh nahrazen 32 vyučovacími hodinami věnova-
nými výhradně IT předmětům. V prvním polole   
se žáci seznámili se základními principy operační-
ho systému Linux a naučili se pracovat v příkazové 
řádce. V programování se věnovali datovým typům 
a zápisu a čtení ze souboru pomocí úloh, které jim 
validují automa  cké testy, a v rámci grafi ky zpraco-
vávali krea  vní úlohy umožňující využívat jednotli-
vé technologie editoru.

Učební praxe a jejich nové nastavení kvitují i sa-
motní žáci. David Marvan ze třídy 1. I se snaží na-
učit programovat – i proto se přihlásil ke studiu 
tohoto oboru: „Praxe mě dras  cky posunuly ve vě-
cech, které mě zajímají. To, co jsem se za dva dny 
naučil, bych se sám učil i měsíce.“ I Štěpán Poledna 
z 1. I hodno  l praxe pozi  vně: „Praxe mě oprav-
du bavily, dozvěděl jsem se toho opravdu hodně 
a také jsem se toho hodně naučil. Třeba jak se edi-
tuje fotka obličeje a jak se na něj přidávají fi ltry.“

Jakub Ransdorf, 
učitel matema  ky a odborných předmětů

Obor Informační technologie na Střední škole managementu a grafi ky od letošního školního roku probíhá 
podle nového školního vzdělávacího programu, jehož součás   jsou nově učební praxe v obou polole  ch 
prvního ročníku.
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O studium VU3V v Českém Brodě je stále velký 
zájem z řad seniorů. Je to příležitost získat nové 
vědomos  , sdílet své zájmy s ostatními, seznámit 
se s dalšími lidmi a dostat se do společnos  . Vý-
uka je založena na promítání předem natočených 
přednášek, které v současné době probíhá v po-
čítačové učebně Městského úřadu v Českém Bro-
dě. Za výhodu VU3V lze považovat, že senior může 
kdykoliv během semestru tyto přednášky shléd-
nout opakovaně z domova na webovém portálu, 
a tak si lépe osvojovat nové poznatky. Ke každému 
kurzu se vážou studijní povinnos   ve formě testů 
za každou přednáškou a závěrečného testu obsa-
hující otázky ze všech přednášek. Na každého, kdo 
se úspěšně popasuje s těmito povinnostmi, čeká 
odměna v podobě pamětního listu a v případě, že 
těchto kurzů úspěšně zakončí šest, má nárok zú-
častnit se promočního aktu v aule ČZU v Praze, kde 
je mu předáno Osvědčení o absolvování Univerzity 
tře  ho věku při PEF ČZU v Praze.

V zimním semestru tohoto školního roku byly ote-
vřeny dva kurzy, Arménie blízká a vzdálená a České 
dějiny v souvislostech I. Kurz o Arménii možná na 
první dojem působil náročně, protože obsahoval 
mnoho nových informací z historie, geografi e a re-

ligionis  ky, ale byl velkým zdrojem poznání o této 
pro nás vzdálené zemi. Tohoto kurzu se účastnilo 
35 seniorů. Kurz České dějiny v souvislostech I byl 
pro velký zájem otevřen znovu, přihlásilo se do něj 
43 seniorů. 

Úspěšní studen   se mohli těšit na slavnostní pře-
dání pamětních listů za absolvování kurzů, které 
studovali v tomto semestru. To se uskutečnilo dne 
30. ledna 2023 v dopoledních hodinách v obřadní 
síni města i s doprovodným programem. Samotné-
mu předání diplomů předcházela přednáška PhDr. 
Vladimíra J. Mrvíka Ph.D. pod názvem Český Brod 
ve středověku, v níž se mohli zúčastnění seznámit 
s kompozicí města v období středověku. Zúčastněné 
seniory studenty uvítal starosta Mgr. Tomáš Klinec-
ký, který všem poblahopřál a předal pamětní listy.  

V tomto semestru jsou otevřeny další dva kurzy, 
Buddhis  cké umění Indie a České dějiny v souvis-
lostech II, do kterých je za  m přihlášeno celkem 
78 účastníků. Těší nás zájem seniorů o tuto formu 
studia a přejeme jim mnoho studijních úspěchů. 

Jana Tůmová,
odbor sociálních věcí a školství 

Virtuální univerzita tře  ho věku v Českém Brodě 
Virtuální univerzita tře  ho věku (VU3V) v Českém Brodě funguje již od začátku roku 2018, za tuto dobu 
bylo možné zúčastnit se dese   různých kurzů. V případě Virtuální univerzity vzdělávání přichází za seniory, 
  nemusí dojíždět za výukou do větších univerzitních měst, ale mohou studovat v místě svého bydliště. 
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Lyžařský výcvik bez sněhu

Ze škol 27

Dorazili jsme na parkoviště před Hotel Kubát, sníh 
nikde, vyndali jsme lyže a běžky a uložili je do lyžár-
ny. V chatě jsme si rozdělili pokoje a zabydleli se. 

Lyžovat uměl snad každý, ale nepřestávali jsme vě-
řit, že začne sněžit a my budeme mít možnost zdo-
konalit a zlepšit naše lyžařské dovednos  . 

Každý večer jsme měli program – např. hry, tanec, 
sportovní ak  vity. Dny jsme využili k poznává-
ní okolí Benecka. Navš  vili jsme také bowling na 
Benecku, kde jsme porovnali síly v této hře mezi 
chlapci a děvčaty. Také jsme vyrazili procházkou do 
Vrchlabí, kde jsme si prohlédli zámek a zámeckou 
zahradu a někteří z nás navš  vili i nově otevřený 
aquapark ve Vrchlabí. Cesta byla náročná, proto 
jsme se nazpět k hotelu nechali vyvézt autobusem. 

Sníh jsme si užili jen při cestě na rozhlednu Žalý, 
která je ve výšce 1 019 m. n. m. Výhled jsme si moc 
neužili, protože téměř celý týden byla mlha. 

Jaký by byl závěr lyžařského výcviku bez karne-
valu? Proběhlo vyhlášení nejlepších masek, miss 
a missák kurzu a závěrem se s námi přišel rozloučit 
slon Bimbo. 

Počasí nám nepřálo, ale i přesto jsme si to náramně 
užili. Cestou autobusem domů byla veselá nálada. 
A na lyžák bez sněhu budeme dlouho vzpomínat. 

Laura Boháčková, Adéla Eisnerová, 
Tereza Kratochvílová, Emilia Góral,

žákyně 7. B, ZŠ Tyršova
Foto: Ing. Romana Pokorná, ZŠ Tyršova

V sobotu 8. ledna jsme se všichni sešli na náměs   před radnicí a společně jsme naložili všechny lyže, běžky 
a batohy do autobusu. Poté jsme vše zkontrolovali a vyrazili na Benecko na lyžařský kurz. 
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Školní prezidentské volby 2023 na Myšárně

28 Ze škol

Druhé kolo voleb se na naší škole už nekonalo, ale 
v prvním kole vyhrál s celkovým počtem 75 hlasů 
arm. gen. v. v. Ing. Petr Pavel, M.A. Hlasovalo pro 
něj 43,10 % voličů. Druhá skončila prof. Ing. Da-
nuše Nerudová, Ph.D. s 50 hlasy (28,74 %) a jako 
tře   byl Ing. Andrej Babiš s 31 hlasy (17,82 %). 
Školní volební komise vyhodno  la při sčítání 5 hla-
sů jako neplatných (2,87 %). 

Celkové výsledky školních prezidentských voleb:  
Celkový počet žáků 2. stupně: 281, z toho volilo 
174 žáků. Volební účast celkem 62 %.

Zpracovaly: Viktorie Mannová, 
Zuzana Mazáčová, Adéla Koutová, 7. A, ZŠ Tyršova

Foto: Mgr. Jan Kropáček, ZŠ Tyršova

Na základní škole Tyršova 68, zvané Myšárna, uspořádala třída 7. A prezidentské volby. Tato akce se ko-
nala 11. a 12. ledna 2023 na chodbě před třídou a ve třídě 7. A. Voleb se účastnili žáci 2. stupně. Volební 
účast byla 62 %, jeví se tak jako poměrně nízká. Příčinou z velké čás   bylo to, že třídy 7. B a 7. C byly 
v tomto termínu na lyžařském výcvikovém kurzu. 

Kandidát Počet hlasů %

arm. gen. v. v. 
Ing. Petr Pavel, M.A.

75 43,10 

prof. Ing. Danuše 
Nerudová, Ph.D.

50 28,74 

Ing. Andrej Babiš 31 17,82 

Mgr. Pavel Fischer 8 4,60 

PhDr. Mgr. Karel Diviš 3 1,72 

prof. MUDr. Tomáš Zima, 
DrSc., MBA, dr. h. c. mult.

1 0,57 

MUDr. Bc. Marek Hilšer, 
Ph.D.

1 0,57 

Jaroslav Bašta 0 0 

Josef Středula – odstoupil 0 0 

Neplatné hlasy 5 2,87 

Celkové výsledky školních prezidentských voleb: Výsledky volby prezidenta republiky u nás ve městě.

Kandidát Počet hlasů %

Petr Pavel Ing. M. A. 1565 42,26

Andrej Babiš Ing. 986 26,62

Nerudová Danuše 
prof. Ing. Ph.D. 600 16,20

Fischer Pavel 249 6,72

Hilšer Marek 
MUDr. Bc. Ph.D. 118 3,18

Bašta Jaroslav 110 2,97

Diviš Karel PhDr. 46 1,24

Zima Tomáš 
prof. MUDr. DrSc. 29 0,78

2. kolo Počet hlasů %

Petr Pavel Ing. M. A. 2602 69,05

Andrej Babiš Ing. 1166 30,94
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Díky naší paní učitelce jsme se v prosinci vydali 
vlakem do Prahy a zažili nevšední zážitek na Nevi-
ditelné výstavě. Ta se nachází na Karlově náměs   
v druhém patře Novoměstské radnice. Hned, jak 
jsme dorazili na místo, většinu třídy zaujala menší 
kašna před budovou. I přes mrazivé počasí někte-
rým jedincům připadalo skvělé si pěkně namočit 
oblečení. Návštěva výstavy ještě ani nezačala a už 
to vypadalo, že se asi v nejbližší budoucnos   další 
exkurze konat nebude. 

Když jsme se dostali do budovy, byli jsme uvítáni pří-
jemnými zaměstnanci výstavy. Odložili jsme si věci 
a byli jsme zavedeni do místnos   s ak  vitami. Tam 
jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je stavět Lego, hrát 
šachy nebo třeba řešit hlavolamy, a to vše poslepu. 
Také jsme se dozvěděli něco o Braillovu písmu. 

Pak přišel čas na hlavní část programu – Neviditel-
nou výstavu. Rozdělili jsme se do skupin, první už 

mohla vyrazit. Náš průvodce nás zavedl ke vchodu 
a během pár sekund už jsme neviděli naprosto nic. 
Chvilku trvalo, než jsme se uklidnili a alespoň troš-
ku přizpůsobili tmě, ale pak už nám nic nebránilo 
v cestě…tedy až na občasné škobrtnu   nebo na-
rážení do ostatních spolužáků. Průvodce nás na-
vigoval a společně jsme si prošli několik prostředí 
z běžného života jako třeba kuchyň, koupelnu, 
město nebo les, dokonce i muzeum, kde jsme pod-
le hmatu hádali sochy. Na konci výstavy byl temný 
bar s možnos   objednávky nápojů a také prostor 
pro otázky. Když jsme vycházeli, museli jsme při-
mhouřit oči a opět chvilku trvalo, než jsme si zvykli 
na světlo. 

Celé třídě se výlet moc líbil a výstavu můžeme ur-
čitě doporučit. 

Zora Sewiorová,
8. C, ZŠ Žitomířská

Návštěva Neviditelné výstavy v Praze
V úterý 6. prosince se žáci 8. C vydali na výlet do Prahy, aby navš  vili Neviditelnou výstavu na Karlově 
náměs  . 
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Projekt tranzitního programu jsme sice měli ve 
škole začít fyzicky realizovat na podzim roku 2020, 
bohužel vzhledem k opatřením spojeným s Covi-
dem-19, která ve větší či menší míře trvala až do 
jara 2021, se jeho realizace musela hodně odsu-
nout. Toto období všichni zapojení pedagogové 
do projektu využili ke vzdělávání v tématech spo-
jených s tranzitním programem. Také někteří žáci 
se ak  vně podíleli na vybavování tréninkových 
pracovišť nábytkem a dalším nezbytným vybave-
ním. Učili se vyhledávat zboží v internetových ob-
chodech, vybírat to cenově i funkčně nejvhodnější.

Na podzim roku 2021 jsme podepsáním Smlouvy 
o zápůjčce dostali do užívání prostory tréninkových 
pracovišť, dvou tréninkových bytů a kavárny s příprav-
nou. Proběhla školní soutěž v hledání názvu pro školní 
tréninkovou kavárnu. Zvítězil název Tranzit Café, kte-
rý vyjadřuje, že v kavárně probíhá tranzitní program. 
Pak už se fi nišovalo s dovybavením všech prostor 
tak, abychom v prosinci 2021 slavnostně zahá-
jili provoz obou tréninkových pracovišť. Žáci od 
té chvíle v obou bytech pracovali ve skupinách 
v průměru 8 hodin v týdnu, učili se připravovat 
dezerty, kávu a další produkty se svými průvodci 
v přípravně, obsluhu v kavárně Tranzit Café tréno-
vali zejména na svých spolužácích ze školy, kteří 
kavárnu navštěvovali. V březnu 2021 byla kavárna 
otevřena veřejnos   a od té doby ji mohou hosté 

navš  vit ve dnech školního vyučování v době od 
8.30 do 16 hod.

Cílem realizace tranzitního programu je příprava 
našich žáků a studentů k co největšímu zapojení 
do běžného osobního, ale také profesního života. 
K tomu nestačí jen nácvik činnos   spojených s pro-
vozem běžné domácnos   v tréninkových bytech 
nebo práce v kavárně Tranzit Café. A tak se žáci, 
kteří mají předpoklad třeba jen minimálního zapo-
jení do pracovního procesu, zúčastnili dalších ak  -
vit realizovaných v rámci projektu. Žáci tak nejprve 
absolvovali náhledy na vy  povaných pracoviš  ch, 
na kterých by se mohli zařadit do praxe, a později 
případně také do pracovního poměru. Následně 
pak čtrnáct našich studentů postupně absolvovalo 
krátkodobé praxe v Penzionu Anna a v Mateřské 
škole Letadýlko. Oběma paním ředitelkám i všem 
pracovníkům těchto našich partnerů patří velký dík 
za to, že se našich studentů ujali, že jim umožnili 
poznat a vyzkoušet si práce na různých pozicích. 
Věříme, že tato spolupráce bude i nadále pokračo-
vat a také že se k těmto prvním partnerům brzy 
přidají další a naši žáci tak budou moci poznat další 
možnos   pracovního uplatnění.
 
Kromě těchto praxí absolvovala skupina žáků také 
stáž v partnerské škole v Mohelnici a v Laskavárně 
v Moravské Třebové. Další studen   pak navštěvovali 

Projekt sice skončil, ale tranzitní program pokračuje dál
V Základní škole a Prak  cké škole jsme od října 2020 do konce roku 2022 realizovali projekt 
CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016766 Tranzitní program na Českobrodsku – Příprava mladých lidí na sa-
mostatný způsob života. I přes mnoho úskalí se nám podařilo projekt ukončit, zrealizovat většinu toho, 
co jsme si v projektu naplánovali. I když byl ukončen, tranzitní program se stane nedílnou součás   vzdělá-
vání našich středoškoláků.
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zařízení podobná naší kavárně ve městě, navš  vili 
také např. Ta Kavárnu na pražském Vyšehradě.

Ani pedagogové a průvodci tranzitního programu 
nezaháleli. Absolvovali řadu školení a seminářů 
spojených s tranzitním programem. Sbírali zkuše-
nos   při návštěvách partnerů, navš  vili odborná 
učiliště nebo kavárny, kde pracují osoby s nějakým 
handicapem, pě  členná slupina pak absolvovala 
stáž v řetězci kaváren Café Joyeux ve Francii. Peda-
gogové také zpracovávali společně se žáky a jejich 
nejbližšími členy rodiny a dalšími blízkými jejich 
plány tranzitního programu, tvořili tzv. Mapy nebo 
Cesty tranzitním programem. Současně také ově-
řovali, co všechno se v rámci realizace tranzitního 
programu žáci učí. Výsledkem této dlouhodobé 
společné práce pedagogů jsou nové čás   obou 
našich středoškolských ŠVP - Zapojení tranzitního 
programu do Školního vzdělávacího programu Učí-
me se pro život 4 a Učíme se pro život 5.

Projekt sice skončil s koncem roku 2022, ale tran-
zitní program v naší škole bude i nadále pokračo-
vat. Kromě práce v tréninkových bytech a školní 
kavárně Tranzit Café plánujeme další ak  vity, které 
našim žákům pomohou zapojit se po absolvování 
školy co nejvíce do běžného života. Žáci budou 
dále poznávat různé pracovní profese v rámci ná-
hledů nebo praxí na pracoviš  ch, budou vyjíždět 
na stáže a exkurze. Pedagogové se samozřejmě bu-
dou dále vzdělávat, aby se tranzitní program v naší 
škole mohl rozvíjet.  

Děkujeme všem, kteří se na možnos   realizace to-
hoto velmi přínosného projektu podíleli. Tranzitní 
program přinesl mnoho nových ak  vit, příležitos   
a mo  vací k další práci nejen našim žákům, jejich 
rodinám, blízkým, ale také našim pedagogům.

Mgr. Marie Šnajdrová, ředitelka školy
Bc. Radomíra Blumentálová, 

metodička tranzitního programu
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32 Z kultury
Série kulturních večerů v KD Svět pokračuje

Až na vrcholky hor…
Hvězda české country scény nebo chcete-li její 
první dáma. I tak byla Věra Mar  nová mnohými 
označována. A toto přízvisko ji nelze odepřít ani 
dnes. Autorka hitů Dál jen vejdi, Až na vrcholky hor 
nebo třeba Ó, pane náš v současnos   vystupuje 
s kapelou Meritum. V roce 2020 společně vydali 
stejnojmenné album a po covidové odmlce koneč-
ně vyráží na turné napříč Českou republikou, aby 
posluchačům představili své nové písně a zazpívali 
si společně s nimi i hity 90. let. V KD Svět budete 
mít tuto možnost v pátek 3. března od 19.00.

Andělská komedie
Divadlo Kalich a Jiří Bartoška. Ke komedii Moje hra, 
ve které se 16. března od 19.00 představí i spousta 
dalších vynikajících herců, není třeba nic moc dal-
šího dodávat. Snad jen, že představení je komplet-
ně vyprodáno a my se nemůžeme dočkat skvělých 
hereckých výkonů. 

Je to rebel!
Slavnou hlášku z kultovní pohádky Hynka Bočana 
zná nejspíš každý. Ale jak je na tom nejmladší gene-
race? Pro ně má Metropolitní divadlo Praha odleh-
čenou verzi, díky které nebudeme mít v kulturním 
domě plné ruce práce s úklidem peří, mouky nebo 
popela. I když pár rozsypaných zlaťáků z kouzelné-
ho pláště… Na dětský muzikál S čerty nejsou žádné 
žerty vás zveme v neděli 19. března od 15.00.

Jaké pořady nabídne jarní část sezóny?
To vám samozřejmě ještě neprozradíme. Ale po-
dělíme se s vámi o datum, kdy program na měsí-

ce duben - červen zveřejníme. Oznámení pořadů, 
které pro vás chystáme na poslední část sezóny 
2022/2023, a zahájení předprodeje vstupenek 
proběhne ve středu 1. března. Vstupenky zakoupí-
te tradičně v informačním centru nebo online na 
webových stránkách kdsvet.cvik.info. Vedle přímé-
ho prodeje opět umožníme rezervaci vašich vstu-
penek po dobu 7 dní. 

Ing. Klára Tesaříková, 
KD Svět/CVIK 

Měsíc od vydání posledního Českobrodského zpravodaje se zdá jako neuvěřitelně krátká doba. V KD Svět 
se však za tu dobu uskutečnilo mnoho představení. Diváci mohli navš  vit dvě besedy, dvě divadelní před-
stavení, koncert, odpolední vystoupení pro dě   a třináct fi lmových projekcí. Pestrou nabídku pro vás chys-
táme i na další měsíc. Potkáme se v KD Svět i na některém z březnových představení?

BLAHOPŘEJEME!
Významné životní výročí oslavili  to českobrodš   občané: paní Marie 
Doležalová, paní Hana Hlavatá, paní Vlasta Černá, paní Věra Nová, 
paní Milada Tománková, paní Soňa Váňová, paní Eva Hácová, 
pan Fran  šek Anderle, paní Věra Kohoutková.
Upřímně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.t.

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
únor 2023únor 2023



33Z kultury
Letem světem (loňským) rokem s CVIKem

Městská knihovna regist-
rovala 1 791 čtenářů, z toho 
738 dě   do 15 let, což je 
vůbec nejvyšší počet v celé 

historii knihovny. Osobně naši knihovnu navš  vilo 
celkem 29 707 dě   a dospělých čtenářů, kteří si půj-
čili celkem 65 546 knih, časopisů nebo audioknih. Od 
února mohou čtenáři knihovny kromě platby v hoto-
vos   nebo bankovním převodem nově využívat mož-
nost platby platební kartou. V březnu jsme otevřeli 
knihobudku u českobrodského vlakového nádraží. 
Od února do prosince proběhlo 35 literárních pořadů 
pro MŠ, 141 literárních pořadů pro třídy 1. stupně ZŠ 
a 22 literárních pořadů pro třídy 2. stupně ZŠ, dalších 
35 programů jsme připravili pro veřejnost (Knihohrát-
ky, Deskohraní, Odpoledne s Andersenem, prázdni-
nové čtení a hraní, poslech audioknih, Jarmark pro 
lovce perel). Literárních pořadů pro školky a školy 
nebo programů pro veřejnost se zúčastnilo celkem 
4 565 dě   a dospělých. Od Ministerstva kultury ČR 
jsme v rámci programu VISK 3 získali dotaci na mo-
dernizaci ICT vybavení pro knihovnu a její uživatele.

Informační centrum se stalo cílem 
8 903 návštěvníků, kteří využili ně-
kterou z nabízených služeb, veřejný 
internet navš  vilo 399 osob. Jako 
člen A. T. I. C. jsme byli zapojeni do 

letní dětské soutěže s Déčkem České televize, které se 
zúčastnilo 254 dě  . Od ledna do srpna v galerii Šatla-
va proběhly 4 výstavy, 21 svatebních obřadů se usku-
tečnilo v radničním sále a 7 v historickém podzemí. 
Na prohlídku podzemí se vypravilo 1 609 návštěvníků 
z řad turistů ze všech koutů České republiky. Od břez-
na funguje Klub Vital jako místo setkávání pro zájemce 

z řad seniorů. Pro letní turis  ckou sezónu jsme v rámci 
propagace našeho města nově nabídli komentovanou 
procházku po českobrodských zajímavostech, při-
pravili jsme 2 nové druhy turis  ckých razítek, pexeso 
k 10. výročí fotosoutěže Brody v Brodě, sirkové hlavo-
lamy s mo  vem liblických vysílačů a historického pod-
zemí, odznak se znakem Českého Brodu nebo tradiční 
kapesní kalendářík. Ze Středočeského Fondu podpory 
cestovního ruchu jsme získali dotaci na modernizaci 
webové prezentace informačního centra.

V KD Svět se 
kromě pravidel-
ných fi lmových 

projekcí uskutečnilo 12 divadelních představení, 7 be-
sed nebo Křesel pro hosta, 6 koncertů a 5 představení 
pro dě  , všechny pořady navš  vilo více než 12 000 
diváků. Divadelní představení byla vždy zcela vypro-
dána, mezi nejúspěšnější fi lmy patřily Tajemství staré 
bambitky 2, Ježek Sonic 2 a Vyšehrad: Fylm. Od února 
mohou návštěvníci KD Svět využívat možnost platby 
platební kartou, přesto 50 % prodeje vstupenek bylo 
uskutečněno on-line. V březnu jsme byli nuceni poří-
dit nové technické vybavení do režie KD Svět, protože 
většina fi lmových distribucí přešla od zasílání fi lmů na 
fyzickém nosiči k jejich on-line stahování. V rámci pro-
jektu Kino Plus od září nabízíme našim divákům odpo-
lední promítání za sníženou cenu, v prosinci jsme přešli 
na nový, fl exibilnější rezervační a prodejní systém vstu-
penek. Prostor foyer KD Svět využilo šest umělců, kteří 
zde vystavovali své výtvarné nebo fotografi cké práce.

Děkujeme všem, kteří návštěvou našich akcí, pořadů 
a programů podporují kulturu v našem městě.

Eva Vedralová, Městská knihovna/CVIK

V roce 2022 Centrum vzdělávání, informací a kultury pořádalo nebo spolupořádalo několik větších akcí 
pro veřejnost: v dubnu Těšíme se na Velikonoce, v červenci a v srpnu Letní kino Svět, v srpnu Loučíme se 
s prázdninami, v září Gothardské posvícení, v listopadu Adventní průvod světýlek a v prosinci Mikuláš ve 
dveřích. V rámci propagace jsme nechali zpracovat interak  vní virtuální prohlídky budovy KD Svět, radnič-
ního sálu, galerie Šatlava, historického podzemí i prostor knihovny. 

UPOZORNĚNÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY K VYUŽÍVÁNÍ BIBLIOBOXU
Prosíme, nevhazujte do biblioboxu knihy, které nepatří do fondu městské knihovny. Dochází 
k situacím, kdy je bibliobox přeplněn a nevejdou se tam knihy, které naši čtenáři chtějí vrá  t. 
Pro odložení nepotřebných knih slouží knihobudka u českobrodského vlakového nádraží.
Děkujeme za pochopení, Vaše knihovna

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
únor 2023únor 2023
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Vybíráme z knižních novinek

Kompletní přehled nových knih za měsíc leden 2023 je k dispozici na 
www.knihovna-cbrod.cz > ON-LINE katalog > Seznamy a novinky.

Ondřej Dvořák: Já, droga
Způsobů, jak se pořádně sjet, nabízí dnešní svět opravdu dostatek. Napadlo vás někdy, jak 
všechny ty přírodní i umělé substance působí na naše tělo a mozek? Jak fungují z pohledu 
chemika? Řada otázek je nekonečná a odpovědi jsou často nečekané a překvapivé! Za jak 
dlouho se lidské tělo vzpamatuje po lahvi vína? Proč máme tak rádi tabák? Byl původně 
pervi  n skutečně určený pro hospodyňky? Dostanete se po pekáči makových buchet do 
rauše? Patří cukr mezi návykové látky? A už jste vyzkoušeli trip po muškátovém oříšku?

Miroslav Verner, Ivana Faryová: 200 let egyptologie
V roce 2022 si světová egyptologie připomínala několik významných výročí. Před 100 lety 
byla v Údolí králů objevena Tutanchamonova hrobka, a hlavně uplynulo 200 let od chví-
le, kdy Francouz Jean-François Champollion rozluš  l hieroglyfy. Lidé sice mohli odkrývat 
monumentální stavby popsané hieroglyfy, bez znalos   písma starých Egypťanů ale nikdo 
oné dávné civilizaci nemohl rozumět. Po Champollionově objevu přišli do Egypta skuteční 
archeologové. Přední český egyptolog přibližuje hlavní milníky a nejzajímavější momenty 
tohoto dvousetletého příběhu.

Michaela Janečková: Třešně v rumu
Třice  letá Michaela, redaktorka veřejnoprávní televize, se rozhodla se svým o čtyři dekády 
starším dědečkem měsíc cestovat po Kubě. Když oběma balila kufry, ještě netušila, že za pár 
dní: stráví večer na policejní stanici na okraji Havany, že se děda patnáctkrát ztra  , že rum je 
ofi ciální snídaně šampionů a troje trenky na měsíc v pohodě stačí. Pokud se chcete opravdu 
od srdce zasmát a pobavit, pak si přečtěte svérázné zápisky z cest, jež ve výsledku nejsou 
jen cestopisem, ale spíš deníkem bizarních situací v kubánských kulisách…

Daniela Fischerová: Vúdúlínek
Na jménu prý nesejde. Jenže zrovna jeho svedlo z cesty… Ten kluk se měl jmenovat Budu-
línek, ale očarovalo ho zlé kouzlo, stal se z něj Vúdúlínek a každý se ho bál. V pohádkovém 
Krachlese děsí všechna strašidla, vlkům vypadávají zuby, ryby létají nad hladinou a křen 
schne, sotva ho vidí. Tohle není knížka pro mizery, kteří škodí druhým naschvál. Je pro nás 
všechny, co stejně jako Vúdúlínek nechceme nikomu ublížit, a přesto někdy ublížíme. Najde 
se v téhle divočině odvážná duše, která Vúdúlínka přiměje poslat veškeré zlobení po vodě 
do nenávratna?
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Ze sportu 37
Slavíme 125 let 

V roce 1898 se domluvili místní studen   a založi-
li sportovní klub, byli velmi pokrokoví, akční a na 
svoji dobu rebelš  , takže patříme mezi deset nej-
starších fotbalových klubů v celé republice. A tak 
letos budeme slavit. Začneme již 4. března. Tradič-
ně - odpoledne proběhne první mistrovské utká-
ní jarní čás   divizní soutěže od 14.30 hodin pro   
FC Chomutov. A hned co se sundají dresy, hodíme 
se do gala. Večer pořádáme právě u příležitos   
výročí sportovní ples. Srdečně zveme odchovan-
ce, sportovce, broďáky i všechny milovníky tance. 
Bude se samozřejmě tancovat, ale také vzpomínat, 
hodno  t, začneme s procesem bilancování po-
sledního čtvrt stole  . Na plese bychom rádi ocenili 
dlouholetou organizační a technickou práci pro SK. 
Začneme také s anketami, kde budeme hlasovat 

o fotbalové hvězdy posledních 25 let. Celé oslavy 
vyvrcholí 9. září celodenním fotbalovým progra-
mem zakončeným zápasem našich gard pro   Sigi 
teamu Horsta Síegla a následnou a  erparty.

Už nyní vyzýváme všechny naše odchovance, fa-
noušky, členy stávající i bývalé – staňte se ak  v-
ním účastníkem našich oslav, zapojte se do anket, 
projděte archivy s fotkami, videi, sepište zajímavé 
historky či vzpomínky. A hlavně si zapište do kalen-
dáře sobota 9. 9. 2023 – Oslavy Na Ku  lce. Protože 
potkat se po letech s kamarády je přece radost. 

Budeme se na vás těšit.
Iveta Librová,
SK Český Brod 

Zní to skoro neuvěřitelně. Stole   a ještě čtvrtka k tomu. Spousta sportovců, nadšenců,  síce historek ze zá-
kulisí, mnoho zlomených nohou, rozbitých obličejů, nepočítaně gólů a hlavně přátelství napříč generacemi 
a láska k fotbalu a sportu. Pořádný důvod k oslavám. 

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY JSOU LETOS REKORDNÍ.
Celkem se vybralo 262.264 Kč. Děkujeme všem dárcům! Detailní výsledky dle jednotlivých 
obcí naleznete na www.cesbrod.cz v sekci Aktuality.

Nejstarší fotografi e členů SK z roku 1902

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Ze sportu38
Českobrodská vánoční desítka 2022

Při prezentaci závodníků, která pro-
běhla v prostorách českobrodského 
atle  ckého stadiónu, se odprezen-
tovalo 61 běžců (45 mužů a 16 žen). 

Po covidu byla účast na závodě tře  nová, ne-
boť v roce 2019 se závodu zúčastnilo 182 běžců 
(140 mužů a 42 žen). Malou účast však způsobi-
lo hlavně nepříznivé počasí před závodem. Od 
začátku prosince to  ž vytrvale pršelo. Měli jsme 
dokonce obavy, zda se běžci rozbahněnou cestou 
z atle  ckého stadiónu na start dostanou. Tento 
problém vyřešilo ochlazování a sněhová nadílka 
ve dnech před závodem, kdy jsme museli dokon-
ce prohrnovat cestu na start. Sněhová nadílka 
a teplota vzduchu v den závodu - 8 °C však k účas   
běžců asi nepřispěly.

Po prezentaci se běžci a pořadatelé vydali po stezce 
od stadiónu k podchodu pod nově vybudovaným 
mostem státní silnice přes Šemberu a dále k hrázi 
rybníka Podviňák a po ní k místu startu u autokem-
pu. V 10.30 hod. závodníci odstartovali na tradiční 
trasu běhu, vedoucí po silničce pro   proudu poto-
ka Šembery na obrátku v Dolánkách a odtud zpět 
k autokempu. Silnice až k lesu za městskou čás   
Zahrady byla posolená – do prvního kilometru byla 
silnice beze sněhu, dále byly na silnici zbytky roz-
bředlého sněhu. Zbývající tři kilometry na obrátku 
zdolávali běžci po vrstvě ujetého sněhu. 

Jako první proběhl cílem Pavel Kubričan, startující 
za Olymp Praha, v čase 34:19 min., před Romanem 
Pazderou (TJ Sokol Kolín) – 34:25 min. a „čtyřicát-
níky“ Jiřím Milerem (LAWI Stars Mladá Boleslav) 
– 35:22 min. a Danielem Kupidlovským (Praha-
- Stodůlky) – 37:10 min. Na 8. místě doběhl „še-
desátník“ Miloš Smrčka, (BK Říčany), který v 68 le-
tech dosáhl času 39:31 min. Mezi ženami zvítězila 
Adélka Semerádová (AC Čáslav) – 41:50 min., před 
dvěma závodnicemi z kategorie 45 - 54 let – Ivou 
Kroužilovou (TJ Sokol Kolín) – 43:17 min. a Mar  nou 
Hampejsovou (Šneci na max – Vi  ce) – 45:32 min. 
Kompletní výsledky jsou na www.triathloncb.ic.cz.

Po doběhu čekalo závodníky na atle  ckém stadio-
nu malé občerstvení – čaj, čaj s rumem, domácí 
perník, sušenky. Následovalo vyhlášení výsledků. 
Finanční ceny převzalo pět nejrychlejších mužů 
a tři nejrychlejší ženy v absolutním pořadí a poté 
byly předány věcné ceny včetně pamětních triček 
závodu prvním pě   běžcům v kategorii mužů do 
39 let a prvním třem závodníkům v dalších čtyřech 
kategoriích mužů a ve čtyřech kategoriích žen. 
Věcnými cenami bylo odměněno 29 závodníků 
z 61 startujících. Závod se konal i díky fi nančnímu 
příspěvku města Český Brod.

Ing. Václav Čokrt,
oddíl triatlonu TJ Slavoj

Foto: David Machorek

V neděli 18. prosince 2022 uspořádal oddíl triatlonu TJ Slavoj Český Brod 28. ročník silničního běhu na 
10 kilometrů Českobrodská vánoční desítka. Tato tradiční akce se v posledních dvou letech nemohla konat 
kvůli přijatým opatřením pro   šíření koronaviru.

Nejrychlejší v absolutním pořadí mužůNejrychlejší v absolutním pořadí žen

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Archeologické objevy v Českém Brodě v posledních letech

Velkou péči město Český Brod v posledních sedmi 
letech věnuje budově historické radnice č. p. 1. 
Už v roce 2017 byl v souvislos   s připravovanými 
stavebními úpravami jižní čás   budovy v rámci re-
konstrukce podlahy v tzv. radničním sále v přízemí 
vznesen archeology požadavek na vyhloubení čtyř 
zjišťovacích sond s cílem prozkoumat charakter 
podloží pod současnými podlahami a získat údaje 
pro jejich novou skladbu, eventuálně další nutné 
úpravy. 

Rozhodnu   vykopat sondy se následně ukázalo 
jako velmi šťastné. V sondě 2 bylo objeveno zdivo, 
zapuštěné do vrstev ze 13. – 14. stole  . Náleželo 
neznámé stavbě z doby před první písemnou zmín-
kou (tedy před rokem 1402). Ve třech sondách 
pak byly objeveny vrstvy sme  štního charakteru. 
Potvrdilo se tak, že celá jižní část budovy histo-
rické radnice č. p. 1 byla postavena až dodatečně 
k severní čás   objektu v polovině 16. stole  , takřka 
s jistotou v roce 1547, a to na místě starších objek-
tů – patrně domků nebo měšťanských krámů – při-
léhajících původně k jižní straně go  cké radnice.

Go  cký původ českobrodské historické radnice 
potvrdil i za  m poslední archeologický výzkum ve 
městě, který proběhl v listopadu a prosinci 2022 
v aktuálně rekonstruovaných místnostech v sever-
ní čás   přízemí. Po odstranění novodobých podlah 
odkryly čtyři sondy čás   go  ckých zdí, které potvr-
dily, že tyto prostory budovy vznikly ve stejné době 
jako historické go  cké podzemí, tedy patrně na 
konci 14. stole  . Stejně tak byl odhalen pozůsta-
tek původního vstupu do sklepení. Budova radnice 
byla to  ž později prodloužena směrem ke kostelu 
sv. Gotharda a bylo nutné vybudovat i nové schodi-
ště s chodbou, vedoucí do sklepních prostor.

Patrně největší novou stavbou v našem městě za 
posledních sedm let byla výstavba Obchodního 

centra Pila, kde probíhal archeologický dohled 
v letech 2016 – 2017. Ten současně přinesl doposud 
nejzajímavější archeologický objev – ukázalo se, že 
v těchto místech se v pravěku na severním břehu 
Šembery rozkládala osada, konkrétně na přelomu 
starší a mladší doby železné (kol. 400 př. Kr.) a je 
možné (stále ovšem otevřené), že se zde usadili 
první Keltové na katastru dnešního Českého Bro-
du. Samotná stavba OC je založena poměrně mělce 
a jediné hlubší výkopy zahrnovaly piloty pro nosné 
pilíře. Významnější tedy byly dohledy souvisejících 
inženýrských sí  , především kanalizačních řadů 
a vodovodních přivaděčů. Ve východním konci 
kanalizačního řadu v místě jižně od východní haly 
byla opět zjištěna pravěká kulturní vrstva (s několi-
ka nepříliš typickými zlomky keramiky a mazanice) 
nacházející se v hloubce 110 – 130 cm pod sou-
časným povrchem. Nejvýraznější zjištění pak přišlo 
11. 7. 2017, kdy byl ve výkopu pro šachtu vodovo-
du o rozměrech 2,2 x 2,2 m a hloubce 1,4 m zjištěn 
objekt kruhového až oválného půdorysu charakte-
ru zásobní jámy, a to v hloubce 100 cm. Severně 
od této jámy se ještě nacházely zbytky blíže nespe-
cifi kovatelného topeniště. Dle dochovaného kera-
mického fondu lze objekt datovat do doby železné, 
patrně někde na pomezí pozdní doby halštatské 
a časné doby laténské. Jak velké ovšem toto nově 
odkryté sídliště bylo, jak dlouho existovalo a proč 
zaniklo, z tak malé sondy nejde určit.

V roce 2018 v souvislos   s koupí ZZN proběhl drobný 
průzkum i tohoto areálu. Jeho plochu tvoří na řadě 
míst navážky jílovité hlíny (o mocnos   až 60 cm) 
s ojedinělými zlomky keramiky (nejstarší již ze 
14. stole  ), především pak s nálezy z 16. stole   
a mladšími. Těmito navážkami vyrovnávali naši 
předkové různé nerovnos   v terénu. Prak  cky 
stejné závěry přinesl i archeologický dohled v Ty-
ršově ulici v roce 2019. Pod povrchovou dlažbou 
s podsypem se při výkopu narazilo na rezavě hně-

Posledních třicet let přineslo doslova explozi stavební ak  vity, která kromě různých ekonomických faktorů 
i modernizace občanské vybavenos   s sebou přinesla stejnou explozi archeologických objevů, které posou-
vají naše poznatky o historii daného místa často zcela neznámými skutečnostmi. Český Brod v tomto ohle-
du není výjimkou. Laická veřejnost je o závěrech archeologických dozorů informována jen velmi sporadicky 
a je to mnohdy škoda jak pro místní, tak i pro povznesení mínění o samotných archeolozích a jejich poslání.
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dou jílovitou vrstvu s ojedinělými zlomky keramiky 
ze 17. – 19. stole  . Nalezená vrstva je planýrkou 
překrývající zaniklou středověkou zástavbu, která 
se nachází hlouběji. Tyršova ulice byla vyměřena 
dodatečně ve 2. polovině 19. stole   na místě zbo-
řených domů a jejich hospodářské zástavby. Smě-
rem do Husova náměs   byly původní terény zniče-
ny staršími výkopy pro inženýrské sítě.

Za  m poslední zajímavý objev byl učiněn na kon-
ci ulice K Dolánkám. Při kontrole výkopů základo-
vých pasů pro nový rodinný dům byl v srpnu 2021 
zachycen pravěký hrob s kostrou ležící na levém 
boku – jednalo se o ženu. Vzhledem k tomu, že 
však nebyla nalezena žádná typická keramika, je 
možné hrob datovat pouze obecně do eneolitu. Na 
stejném pozemku byl nicméně odhalen i pozůsta-
tek obydlí z doby železné. Patrně se jednalo o další 
část keltské „vesnice“ v prostoru státní silnice I/12, 
známé už dříve. 

PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D.
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41Od zastupitelů
Redakční rada neodpovídáRedakční rada neodpovídá
za obsah příspěvků této rubrikyza obsah příspěvků této rubriky
ani neprovádí jazykové korektury.ani neprovádí jazykové korektury.

Opoziční občasník č. 3
Lednové zastupitelstvo města se neslo v poklidné 
a přátelské atmosféře. Někteří občané už a nejen 
mně říkali, že to bylo fádní. Je to fakt, i když je těž-
ko vystupovat ze zásady pro   něčemu, co je pro 
naše město dobré a co bude přínosem. I proto 
jsme hlasovali za opozici s letošním rozpočtem.

Byl jsem nemile překvapen, jak vedle sedící kolega 
pan Kokeš skoro nevystoupil a diskutoval jen v zá-
věru a to dost mírně. Vždyť dříve Českobroďák SNK 
nenechal na koalici nit suchou a trefné a pichlavé 
články ve zpravodaji mi – a jistě nejen mně – chybí.

Co mi však stále vadí, je naprostý nezájem veřej-
nos  . Ano, mnozí jsou doma a sledují přenos, ale 
přece jen osobní přítomnost v sále je lepší. Tento-
krát se zde krčilo jen pár radničních zaměstnanců. 
Pak se nemůžeme divit, že diskuze je skoro žádná 
a jednání jelo jak dobře namazaný stroj.

Velice zajímavé bylo vystoupení pana Kokeše, kte-
rý navrhl, aby město zaměstnalo pár „dědků“, kte-
ří by dali chodníky postupně do pořádku. Tenhle 

nápad už kdysi měl pan zastupitel Otakar Jeník. 
Mnohdy si na mého kamaráda vzpomenu.

Nedalo mi to, abych se nezmínil o – podle mého 
názoru – chybě, kdy se stále povaluje 12 obrubníků 
u hradeb. Pan starosta vysvětlil, že je výhodnější 
je tam nechat. Já si ale myslím, že by bývalo lepší, 
kdyby mnou kri  zované obrubníky u hradeb ne-
musely do jara čekat na další pokračování prací. 
Doufám, že tam na to jaro počkají.

V plánu pro letošní rok je mnoho akcí a inves  c, 
které život v našem městě jistě zlepší.

Máme konečně naplněn i kontrolní výbor, což na 
minulém jednání bylo na návrh pana zastupitele 
Nekolného staženo z programu.

Přeji vám všem, abychom se na dubnovém zase-
dání zastupitelstva sešli s mnohem hojnější účas   
veřejnos  .

Václav Hájek,
ANO 2011

Českobrodský zpravodajČeskobrodský zpravodaj
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Připojte se k nám na ON-LINE prezentace výstupů dotazování na téma
revitalizace Jiráskových sadů, revitalizace bývalé deponie,
rekonstrukce náměstí a seznamte se s nově vznikajícím chodníkovým
programem.

Kdy? 
2. a 8. března 2023 vždy od 18:00 hodin 
Pořádáme veřejné on-line setkání, kde se dozvíte výsledky
jednotlivých anket a diskuzí, stanovisko města a co s projekty bude dál. 

Připojení bude zveřejněno na webu www.Brod2032.cz

Jdeme do finále! A co bude dál?



cesbrod.cz

ODPOLEDNE SE SENÁTOREM

Přijďte se ptát a diskutovat o aktuálních tématech se
senátorem za náš obvod č. 42.

V pondělí 20. března 2023 od 15:00 do 17:00 hodin

Obřadní síň českobrodské radnice, nám. Husovo 70,
Český Brod

Mgr. Pavel Kárník
Senátor se srdcem pro region.
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3 / březen / 23 
od 19:00

KD Svět / Český Brod 

Populární česká zpěvačka 
na koncertním turné
Předprodej 350 Kč, na místě 400 Kč
V předprodeji na kdsvet.cvik.info 
a v Informačním centru, 
nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod

KONCERT

www.cvik.info / kdsvet

Plakát A3-Koncert-3-3-23.indd   1 09.12.2022   18:55





PRO DĚTI

www.cvik.info / kdsvet

19 / březen / 23 
od 15:00

KD Svět / Český Brod 

Dětský muzikál na motivy slavné pohádky. 
Metropolitní divadlo Praha

Předprodej 200 Kč, na místě 250 Kč
V předprodeji na kdsvet.cvik.info 
a v Informačním centru, 
nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod







SPORTOVNÍ PLES
4. 3. 2023

SOKOLOVNA ČESKÝ BROD 
OD 19.00 HODIN

V RÁMCI OSLAV 125 LET OD ZALOŽENÍ SK ČESKÝ BROD VÁS ZVEME NA

HRAJE BÍZA BAND, BOHATÁ TOMBOLA, DOPROVODNÝ PROGRAM

objednávky vstupenek martin.sahula@seznam.cz
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SOKOLOVNA ČESKÝ BROD OD 19.00 HODIN

250 Kč

HRAJE BÍZA BAND, BOHATÁ TOMBOLA, DOPROVODNÝ PROGRAM

MÍSTENKA
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Českobrodský
ZPRAVODAJ

CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU

náklad: 3.100 ks
cena: zdarma – roznos do domu
lokality: Český Brod, Štolmíř, Liblice, Zahrady
distribuce: tře   týden v měsíci
formát: A5, průměrně 68 stran, plná barevnost

1/1
148 mm x 210 mm

2.603 Kč

1/2
138 mm x 100 mm

1.343 Kč

1/4
69 mm x 100 mm

692 Kč

1/8
69 mm x 50 mm

356 Kč

1/3
138 mm x 66 mm

923 Kč

KLASICKÁ BLOKOVÁ INZERCE

EXKLUZIVNÍ INZERCE

veškeré ceny uvedeny bez DPH 21 %

4.598 Kč
+25 % ceny inzerce
3.254 Kč
 4.981 Kč (jednostranný)
6.543 Kč (oboustranný)
503 Kč

293 Kč
0,60 Kč/znak včetně mezery

PR ČLÁNKY

PR článek 1/2: 1.259 Kč
PR článek 1/1: 2.309 Kč
PR článek 2/1: 4.619 Kč

OSTATNÍ

Váš inzerát
Vám v případě potřeby

rádi grafi cky zpracujeme.

zadní strana:
předposlední strana:

vklad vlastních materiálů:
vklad a  sk letáků A5:

logo na  tulní straně:
odkaz na PR článek

na  tulní straně:
řádková inzerce:

TECHNICKÉ PODMÍNKY INZERCE

• grafi ka musí mít požadovaný rozměr nebo alespoň musí být proporčně v poměru k danému rozměru
•  u všech inzerátů musí být texty a důležitá grafi ka min. 3 mm od kraje; v případě celostránkové inzerce (ostat-

ní vždy bez spadu), kde je grafi ka do krajů strany (na spad), vyžadujeme ořez. značky a spad min. 3 mm
• vše musí být v barevném prostoru CMYK (bez přímých/Pantone barev) s rozlišením min. 300 dpi
• data je třeba dodat ve formátech PDF (verze 1.3, Acrobat 4.0) nebo JPG; jiné formáty pouze po dohodě
• v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100 % kvalitu výstupu

poslední aktualizace: 1. 12. 2022

Zajišťuje  skárna Profi -  sk group s.r.o.Zajišťuje  skárna Profi -  sk group s.r.o.
objednávky a dotazy směřujte na tyto kontakty:

+420 603 588 338, brejchova@profi  sk.cz+420 603 588 338, brejchova@profi  sk.cz
www.profi  sk.czwww.profi  sk.cz

Uzávěrky: 2. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4., 1. 5., 5. 6., 31. 7., 4. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12. 2023
Data expedice: 13. 1., 17. 2., 17. 3., 14. 4., 12. 5., 16. 6, 11. 8., 15. 9., 13. 10., 20. 11., 15. 12. 2023



prodej, pronájem a výkup nemovitostí
bezplatné realitní poradenství
řešení exekucí nemovitostí
znalecké posudky
energetické průkazy
hypoteční servis
refinancování

Bydlím tu s Vámi!

  775 026 455 www.rkbohemia.cz
jedelsky@rkbohemia.eu

ODMĚNA ZA DOPORUČENÍ!

Chce prodat někdo z Vašeho okolí svoji nemovitost?

Doporučte mě a moje služby a já Vás za to odměním! Pokud zprostředkuji

prodej, obdržíte ode mě odměnu ve výši 10% z provize realitní kanceláře! 

Bližší informace k získání odměny naleznete na našich stránkách www.rkbohemia.cz.

ZDE MŮŽE BÝT 
I VAŠE INZERCE

V Českém Brodě máme vlastní obchodní zástupkyni:

Dana Brejchová, tel.: + 420 603 588 338,

e-mail: brejchova@profi tisk.cz



Vepřová kýta bez kosti – 109 Kč/kg
Vepřová kotleta s kostí – 199 Kč/kg

Kuře celé chlazené – 169 Kč/kg

PRODEJNY:

Husovo nám. 41

Český Brod

tel.: 321 622 376

Husovo nám. 61

Český Brod

tel.: 321 622 260

Akce probíhá na obou prodejnách 

od 20. 2. 2023 do 5. 3. 2023

NABÍDKA:

Nabízíme kvalitní maso z českých chovů



+420 606 262 047, filip@kralovi.cz, Český Brod, Prokopa Velikého 109

OBKLADY, DLAŽBY, SANITA
PODLAHOVÉ STUDIO

DVEŘE A ZÁRUBNĚ 
EUROOKNA A DVEŘE

FASÁDNÍ CENTRUM 
HUTNÍ MATERIÁL

DŘEVOMATERIÁL, KROVY, VAZNÍKY
KONTEJNERY, PÍSKY, SUTĚ, ŠTĚRKY

STAVEBNINY Vše pro vaše stavby

REALIZACE KOUPELEN
REALIZACE LITÝCH PODLAH

PŘIJMEME:  ŘIDIČE a SKLADNÍKA – ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ C + E 
PRODEJCE do stavebnin a interiérového studia

PŘIJMEME:  Řidiče/skladníka – řidičský průkaz C + E
Prodejce do stavebnin – praxe v oboru podmínkou



Victoria School s.r.o.
ZŠ: Slavětínská 82, Praha 9-Klánovice 
MŠ: Luníkovská 2454, Praha 9-Újezd nad Lesy
737 456 654, steklacova@victoria-school.cz

Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9

 

 

www.victoria-school.cz

  

individuální přístup

moderní vyučovací metody

celoroční program „učíme se venku“

angličtina, španělština
a němčina s rodilými mluvčími

Přijďte se k nám podívat na 
„Den otevřených dveří“ 22. 2. 2023 
a svůj čas si rezervujte na webových
stránkách školy

ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ

ŠKOLA
v Újezdě
nad Lesy

Česko–anglická
ZÁKLADNÍ

ŠKOLA
v Klánovicích

AKREDITACE

MŠMT

Koupím RD, chalupu, chatu ve 
Středočeském kraji, ideálně Čes-
ký Brod a okolí. Stav nerozhodu-
je. Jsem přímý zájemce. 

Tel.: 604 215 677

MALOVÁNÍ BYTU ČI DOMU rych-
le, kvalitně a čistě. 

Tel.: 736 734 947

ŘÁDKOVÁ INZERCE 
VE ZPRAVODAJI
Nabízíme vám možnost 

ŘÁDKOVÉ INZERCE, 
kde můžete zveřejnit 
různé prodeje  nebo 
nákupy  nemovitostí, 
služeb,  předmětů atd. 

Cena za řádkovou inzerci 
je 0,60 Kč/znak bez DPH 

včetně mezery



M O N T Á Ž  -  V O D A  -  T O P E N Í  
P LY N  -  M Ě Ř E N Í  -  R E G U L A C E

S T R O J N Í  Č I Š T Ě N Í  K A N A L I Z A C E

S E R V I S  A  R E V I Z E  P LY N O V Ý C H  
K O T L Ů  V Š E C H  Z N A Č E K

mobil: 776 628 888      e-mail: info@fpinstal.cz      www.fpinstal.cz

STK ZÁSMUKY s.r.o. 
 

!!! JIŽ OTEVŘENO !!! 
 

!!! JEDINÁ STK BEZ ČEKÁNÍ !!! 
 
 

Provozovna Zásmuky 
Na Pile 611, 281 44 Zásmuky 

 
 

Otevírací doba: 
Po - Čt: 6:30 - 17:30 

Pá: 6:30 - 13:00 
So, Ne, svátky: zavřeno 

 
 

Tel: 601 207 503 
www.stkzasmuky.cz 

Email: info@stkzasmuky.cz 

    S.A.F. Praha spol. s r.o.  
    Na Návsi 38  

                              282 01 Přišimasy 
                        www.saf.cz 
            

V O L N Á  P R A C O V N Í  M Í S T A  
 

SKLADNÍK / MANIPULANT 
Vzdělání - SŠ, SOU  
ŘP – sk. B, D a VZV, práce na PC vítána 
 

LAKÝRNÍK 
Vyučen v oboru, praxe vítána 
 

ELEKTRIKÁŘ PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ  
 A MONTÁŽNÍ PRÁCE 
Vyučen v elektrooboru, případně SOŠ elektro 
Možnost montáží v zahraničí 
 

Bližší informace na tel.: 321 672 815 

ZDE MŮŽE BÝT I VAŠE INZERCE
V Českém Brodě  máme vlastní obchodní zástupkyni:

Dana Brejchová
tel.: + 420 603 588 338, e-mail: brejchova@profi tisk.cz



FITKO V NOVÉM KABÁTU 





EUROSUN SONNENSCHUTZ s.r.o. HLEDÁ POSILY do svého týmu!
Abychom mohli našim zákazníkům nabízet stále kvalitnější produkty a abychom stále mohli 
zdokonalovat naše služby a servis, k tomu všemu potřebujeme kvalitní odborníky ve svém 
oboru. Pokud máte chuť dosahovat trvalých a kvalitních výsledků, potom máte pádný důvod, 
abyste svou energii, znalosti a čas uplatnili právě u společnosti Eurosun Sonnenschutz s.r.o.

Více informací naleznete na www.eurosun-sonnenschutz.com/cz/kariera
V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis na l.pokorna@eurosun-sonnenschutz.com

Eurosun Sonnenschutz s.r.o., Svatbínská 494, 281 63 Kostelec nad Černými lesy,
tel.: 321 679 404, fax: 321 679 403, E-mail: info@eurosun-sonnenschutz.com

HLEDÁME POSILY do našeho týmu na pozice:
DĚLNÍK VE VÝROBĚ

OBSLUHA VÁLCOVACÍCH TRATÍ

OPERÁTOR CNC STROJE

SEŘIZOVAČ OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

SKLADNÍK – OPERÁTOR SKLADU

MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK STÍNÍCÍ TECHNIKY

NABÍZÍME:

• hlavní pracovní poměr u stabilní a renomované společnosti

• dynamické, moderní a přátelské pracovní prostředí

• zajímavé platové ohodnocení

•  zaměstnanecké benefi ty (13 plat, až týden dovolené navíc,
příspěvek na dovolenou, stravování a životní pojištění)

NÁSTUP IHNED.

KVALITNÍ PRÁCI
a VÝSLEDKY

VELMI DOBŘE
OCENÍME!

HLEDÁME POSILY do našeho týmu na pozice:
DĚLNÍK VE VÝROBĚ

OBSLUHA VÁLCOVACÍCH TRATÍ

OPERÁTOR CNC STROJE

SEŘIZOVAČ OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK STÍNÍCÍ TECHNIKY

NABÍZÍME:
• hlavní pracovní poměr u stabilní a renomované společnosti

• dynamické, moderní a přátelské pracovní prostředí

• zajímavé platové ohodnocení

•  zaměstnanecké benefi ty (13 plat, až týden dovolené navíc, 
příspěvek na dovolenou, volnočasové aktivity, stravování 
a životní pojištění)

NÁSTUP IHNED.

HLEDÁME POSILY do našeho týmu na pozice:
DĚLNÍK VE VÝROBĚ
OBSLUHA VÁLCOVACÍCH TRATÍ
OPERÁTOR CNC STROJE
SEŘIZOVAČ OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

NABÍZÍME:
• hlavní pracovní poměr u stabilní a renomované společnosti
• dynamické, moderní a přátelské pracovní prostředí
• zajímavé platové ohodnocení
•  zaměstnanecké benefi ty (13 plat, až týden dovolené navíc, 

příspěvek na dovolenou, volnočasové aktivity, stravování 
a životní pojištění)

•  náborový příspěvěk

NÁSTUP IHNED.



Family 
prádelna a čistírna

Vše se točí kolem vás

Čistíme obleky, kabáty, 
péřové bundy, 

společenské šaty...
Veškeré čistírenské služby 

probíhají u nás na 
provozovně 

Po–Pá 8:00-17:00
Po telefonické domluvě 

možnost vyzvednutí 
do 19.00 hod.

Prádelna a čistírna Family
V Chobotě 1357

282 01 Český Brod

e-mail: mjbservices@seznam.cz
www.pradelnafamily.cz

tel.: 702 107 551

Hodinové práce – pro váš dům a zahradu.
(přes 20 let zkušenos  )

Montáž nábytku.
Pokládka podlah a koberců.

Malířské práce.
Drobné stavební práce – i montáž sádrokartonu.

Výměna vodovodních baterii apod..
Drobné zahradní práce.

Tel.: 774 518 543



www.profi-elsa.cz

Tel. 773 991 222, 603 520 743

Nabízíme :
• výstavba rodinných dom na klí
• rekonstrukce byt , dom , kancelá í, objekt
• p dní vestavby
• voda, topení, plyn
• tesa ské a pokrýva ské práce
• obklady a dlažby
• sádrokartonové konstrukce
• zemní práce

PROFI
ELSA

Vše pro vaši spokojenost

RODINNÁ STAVEBNÍ FIRMA

eský Brod

• zateplování domu, objektu  - fasádní práce
• ploty a betonové dlažby



nordictelecom.cz
800 80 70 60

Cena od

245Kč

Zdravá síť s péčí, 
kterou si zamilujete

prémiová péče
bez závazku
Nordic TV na 3 měsíce zdarma

Zelený internet



SLUŽBY NOTÁŘE
Mgr. Petra Němcová
www.notarsky-urad.cz

JISTOTA – ODBORNOST – ZKUŠENOSTI – KOMPLEXNÍ SLUŽBY
nám. Husovo 61, 282 01 Český Brod, tel.: 321 622 424, e-mail: kancelar@notarsky-urad.cz

CHCETE RISKOVAT ZTRÁTU SVÉHO MAJETKU ČI FINANCÍ 
POUŽITÍM SMLUV STAŽENÝCH Z INTERNETU?

•  Notář je státem pověřená osoba k sepisování veřejných listin.
•  Notář zajistí bezpečný prodej nebo převod nemovitosti.
•  Notář ochrání váš majetek a finanční prostředky při změně vlastníka nemovitosti. Zaručí bezpečné 

uschování peněz a jejich vyplacení. Zařídí zápis nového vlastníka v katastru nemovitostí.
•  Notář založí společnost, zajistí změny v ní, osvědčí valnou hromadu, ...
•  Notář je jako jediný oprávněn zapsat přímým zápisem do obchodního rejstříku novou společnost či 

změny v existující společnosti. Vyhnete se tak zdlouhavému procesu zápisu přes soud.
•  Notář sepíše majetkové smlouvy manželů a snoubenců.
•  Notář vám pomůže uspořádat vaše majetkové záležitosti pro případ smrti (závěť, vydědění, ...).
•  Notář sepíše notářský zápis jako podklad pro případnou exekuci.
• ...a mnoho dalších právních služeb.

CHCETE STÁLOU PRÁCI
V BLÍZKOSTI BYDLIŠTĚ?
Nejezděte za prací až do Prahy, přidejte se k celosvětově
známé a úspěšné firmě Marker vyrábějící lyžařské vázání.

Kutnohorská 1105
Kostelec nad Černými lesy

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT NA:
727 831 985  | monika.literova@marker.cz

DÁLE MIMO JINÉ NABÍZÍME:
•  Jednosměnný provoz
•  Nástup přímo do kmene
•  Placené přesčasy

•  13. plat
•  4 dny dovolené navíc

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA POZICE:
Operátor/ka
výroby
Mzda až 28 500,-Kč
(mzda za základní měsíční fond včetně odměn)

Informace o mzdě
při pohovoru

Údržbář/
Údržbář elektro

inzerce_nabor_18_5_2022.indd   1 18.05.2022   14:07:29



Cenu

garantujeme

jen do konce

února 2023



Participativní
rozpočet
2023

www.brodacibrodu.cz, www.cesbrod.cz
koordinátorka: Irena Havlová, tel.: 739 239 201, email: brodacibrodu@cesbrod.cz

Máte dobrý nápad 
pro naše město?

Podejte návrh a zlepšete 
své okolí!

6. 2. - 12. 3. 2023
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